
Mandado de Segurança  nº 2011577-59.2014.815.0000

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA nº 2011577-59.2014.815.000
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE : Djacira Alves da Silva Fernandes
ADVOGADO : Josean Roberto Pires Cirqueira, OAB/PB 11.825
IMPETRADO : Presidente da PBPREV – Paraíba Previdência

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
–  Mandado  de  Segurança  –  Pensão  por
morte  -  Preliminar  –  Inadequação  da  via
eleita – Prova pré-constituída – Análise em
conjunto com o mérito - Benefício cujo valor
deve ser rateado, igualmente, entre a viúva
e  a  ex  esposa  que  recebia  pensão
alimentícia –  Ausência  de  Lei  Estadual  –
Aplicação  por analogia dos  arts. 16, I; 76,
§ 2º E 77 da Lei 8.213/91  – Denegação.

– O art. 76, § 2o. da Lei 8.213/91 é claro ao
determinar  que  o  cônjuge  divorciado  ou
separado  judicialmente  e  que  recebe
pensão alimentícia,  como  no  caso,
concorrerá em igualdade de condições com
os demais  dependentes elencados no art.
16, I do mesmo diploma legal.

–  Por sua  vez,  o  artigo  77  da  Lei  de
Benefícios  Previdenciários  dispõe  que,
havendo mais de um pensionista, a pensão
por  morte  será  rateada  entre  todos  em
partes iguais.

–   A concessão de benefício previdenciário
depende  da  demonstração  dos  requisitos
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exigidos pela  legislação previdenciária  em
vigor,  sendo  certo,  portanto,  que  a
concessão  de  pensão  por  morte  não  se
vincula  aos  parâmetros  fixados  na
condenação  para  a  pensão  alimentícia,
motivo  pelo  qual  o  percentual  da  pensão
não  corresponde  ao  mesmo  percentual
recebido a título de alimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de mandado de segurança acima identificados.

A C O R D A M, os integrantes da Primeira
Seção  Especializada  Cível,  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por
unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator e da súmula de
julgamento retro.

RELATÓRIO

Trata-se  de  mandado  de  segurança
impetrado  por  DJACIRA  ALVES  DA  SILVA  FERNANDES contra  ato
supostamente  ilegal  do  EXMº.  SR.  DIRETOR-PRESIDENTE DA PARAÍBA
PREVIDENCIÁRIA - PBPREV, consistente na divisão de forma unilateral da
pensão de Arthefio Fernandes de Medeiros para a impetrante e a ex cônjuge
de forma igualitária.

Na  peça  atrial  (fls.  02/19),  a  impetrante
sustentou que o servidor estadual falecido Arthefio Fernandes de Medeiros
fora casado inicialmente com AVANI MENDES FERNANDES, e que aquele se
comprometeu  a  pagar  uma  pensão  alimentícia  fixada  em  30%  (trinta  por
cento) do que recebia.

Posteriormente, insatisfeito com o valor da
pensão alimentícia  concedida,  propôs  ação revisional  de  alimentos,  sob  a
alegação de que havia constituído nova família com a impetrante, com quem
se casou em novembro de 1990. 

Pontuou  que  a  ação  citada  fora  julgada
procedente, reduzindo de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento)
os  alimentos  consignados.  Prossegue  afirmando  que  quando  do  óbito  de
Arthefio,  a PBPREV unilateralmente,  converteu a pensão alimentícia da ex
mulher Avani para pensão por morte em 50% (cinquenta por cento), isto é, em
partes iguais com a pensão concedida à impetrante.
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Defendeu  que  o  ato  da  Autarquia
Previdenciária  Estadual  ofendeu  a  coisa  julgada,  direito  adquirido  e  o  ato
jurídico perfeito, haja vista que o percentual de 15% (quinze por cento) fora
determinado por sentença. Pleiteou que seja concedida liminar, para que seja
restabelecido os percentuais da pensão no importe de 85% (oitenta e cinco
pro cento) do benefício do instituidor, ficando a Sra. Avani Mendes Fernandes
com 15% (quinze por cento) da pensão, como lhe fora concedida na sentença
da  Ação  de  Revisão  de  Alimentos.  Ao  final,  pugnou  pela  concessão  da
segurança, para confirmar a liminar pleiteada.

Liminar indeferida às fls. 125/127.
 
Promovida  a  citação  da  litisconsorte

passiva necessária, Sra. Avani Mendes Fernandes, esta ofereceu contestação
encartada às fls. 76/82, aduzindo que  “com o óbito, desapareceu a relação
jurídica de direito de família, restando apenas a de natureza previdenciária.
Em outras  palavras,  após a morte  do  segurado previdenciário,  não existe
mais  pensão alimentícia,  apenas pensão previdenciária  por  morte”.Pugnou
que  seja  denegada  a  ordem,  para  que  permaneça  intocável  a  decisão
administrativa que procedeu o rateio do benefício previdenciário, na proporção
de 50% (cinquenta por cento) para a ex conjuge e 50% (cinquenta por cento)
para a viúva.

Nas informações prestadas (fls. 135/143), a
autoridade coatora  arguiu,  preliminarmente,  inadequação da via  eleita,  por
entender necessário dilação probatória. No mérito, sustentou a aplicação da
Lei  8.213/1991,  de  forma subsidiária,  que  estabelece  de  forma taxativa  a
regra de rateio do benefício de pensão por morte. Defendeu que o rateio do
benefício  da  pensão  por  morte  entre  a  viúva  e  a  ex  esposa  está  em
conformidade com a legislação aplicável ao caso. Pugnou pela denegação da
ordem.  

Com vista dos autos, a douta Procuradoria
de Justiça ofertou parecer (fls. 193/196) opinando pela rejeição da preliminar
e pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O 

Como  visto,  a  PBPREV  defendeu,
preliminarmente  a  inadequação  da  via  eleita,  por  necessidade  de  dilação
probatória.
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Versando  a  preliminar  acerca  do  próprio
mérito do recurso, ambas as matérias devem ser analisadas conjuntamente,
por inexistir grau de prejudicialidade de uma em relação à outra.

Ao  compulsar  o  caderno  processual,
verifica-se que a impetrante objetiva a concessão da pensão por morte no
percentual de 85% (oitenta e cinco por cento), eis que entende que a divisão
das quotas partes deve ser feita observando o percentual que era descontado
do salário do instituidor da pensão, conforme fixado em sentença de alimentos
transitada em julgado. 

De início,  cumpre  ressaltar  que a pensão
por morte é o benefício direcionado aos dependentes do segurado, visando à
manutenção  da  família,  no  caso  de  falecimento  do  responsável  pelo  seu
sustento. 

Sabe-se que de acordo com o art.16 da Lei
n° 8.213/91 aplicada por analogia ao presente caso, ante o silêncio da Lei
Estadual,  a  companheira  e  a  esposa  são  dependentes  do  segurado  na
mesma classe preferencial e, ainda, no art. 74 da referida Lei, o beneficio de
pensão por morte é devido ao conjunto dos dependentes do segurado que
falecer, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte
presumida. Veja-se os dispositivos:

"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  §  4º— A dependência  econômica  das  pessoas
indicadas no inciso 1 é presumida e a das demais deve
ser comprovada”.

Já o art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91 dispõe:

"Art.  76,  §  2º.  O  cônjuge  divorciado  ou  separado
judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos
concorrerá  em  igualdade  de  condições  com  os
dependentes referidos no inciso I, do art. 16 desta lei". 

Como  visto,  o  art.  76,  §  2º,  da  Lei  nº
8.213/91 é claro ao determinar que o cônjuge separado judicialmente  e que
recebe pensão alimentícia, como no caso dos autos, concorrerá em igualdade
de condições com os demais dependentes elencados no art. 16, I, do mesmo
diploma legal. 
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Já o art. 77 da referida lei dispõe no sentido
de que a pensão por morte deve ser rateada entre os beneficiários da mesma
categoria, em partes iguais. Confira-se:

“Art.  77  A  pensão  por  morte,  havendo  mais  de  um
pensionista, será rateado entre todos em partes iguais."
(Artigo, parágrafos e incisos com a redação dada pela
Lei n°9.032, de 28.04.1995)”. 

Portanto,  a  legislação  previdenciária
determina que havendo mais  de um pensionista,  o  benefício  será rateado
entre todos em partes iguais.

Destaca-se que a legislação previdenciária
se sobrepõe à sentença judicial  que determinou a prestação de alimentos na
esfera cível, já que na esfera previdenciária tanto esposa do de cujus como a
ex-cônjuge separada com direito a alimentos, encontram-se na mesma classe
de dependentes.

Inclusive, este também é o posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a concessão de
pensão  por  morte  não  se  vincula  aos  parâmetros  fixados  para  a  pensão
alimentícia,  motivo pelo  qual  o  percentual  da pensão não corresponde ao
mesmo percentual recebido a título de alimentos. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA
E  EX-ESPOSA.  POSSIBILIDADE  DE  RECEBEREM
PENSÃO POR MORTE EM CONJUNTO. PERCEPÇÃO
DE  ALIMENTOS  NA  DATA  DO  ÓBITO.
1.  A  concessão  do  benefício  de  pensão  por  morte
depende  da  ocorrência  do  evento  morte,  da
demonstração da qualidade de segurado do de cujus e
da  condição  de  dependente  de  quem  objetiva  o
benefício.
2. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente e
que  recebe  pensão  alimentícia,  como  no  caso,
concorrerá em igualdade de condições com os demais
dependentes elencados no art. 16, I da Lei nº 8.213/91.
3.Havendo mais de um pensionista, a pensão por morte
será rateada entre todos em partes iguais. A concessão
e o rateio de benefício previdenciário se dá nos termos
da lei, não se vinculando a percentual que outrora era
percebido  a  título  de  pensão  alimentícia.
(TRF4,  AC 5011346-22.2012.404.7200,  Quinta Turma,
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Relator  p/  Acórdão  (auxílio  Favreto)  Taís  Schilling
Ferraz, juntado aos autos em 27/01/2015)”.(Destaquei).

E:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
PENSÃO  POR  MORTE.  BENEFÍCIO  CUJO  VALOR
DEVE  SER  RATEADO,  IGUALMENTE,  ENTRE  A
VIÚVA  E  A  EX-ESPOSA  QUE  RECEBIA  PENSÃO
ALIMENTÍCIA.  LEI  Nº  8.112/1990.  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMADA NA AÇÃO
DE DIVÓRCIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 217 c.c. o art. 218, § 1.° da Lei n.º
8.112/90,  o  rateio  da  pensão  vitalícia  entre  as
beneficiárias habilitadas deve ser feito em cotas-partes
iguais. Precedentes.
2.  Não se  pode falar  em desrespeito  à coisa julgada
decorrente da ação de divórcio, que fixou o valor da
pensão alimentícia em favor da ex-esposa, porquanto
com a morte do servidor público federal cessou aquela
relação  jurídica  e  surgiu  uma  nova,  de  natureza
previdenciária, regulada por legislação específica.
3.  A decisão  judicial  transitada  em  julgado  possui
limites objetivos e subjetivos, desta forma seus efeitos
ficam delimitados  pelo  pedido e  pela  causa de pedir
apresentados  na  petição  inicial  do  processo  de
conhecimento,  não podendo beneficiar  ou prejudicar
terceiros que não integraram a relação jurídica.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 993.646/RJ, Rel. Ministro WALTER DE
ALMEIDA  GUILHERME  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP),  QUINTA TURMA, julgado
em 04/12/2014, DJe 03/02/2015).

Dessa forma, considerando que existe mais
de uma pensionista, entendo, na hipótese, que a pensão por morte deverá ser
rateada em partes iguais (caput do art. 77, da Lei nº 8.213/91), devendo a
impetrante Dijacira Alves da Silva Fernandes dividir com a interessada Avani
Mendes  Fernandes,  o  valor  do  benefício,  cabendo  a  cada  uma  delas,
portanto, 50% (cinquenta por cento) do benefício. 

Ante  o  exposto,  em  consonância  com  o
parecer ministerial,  DENEGAR A ORDEM pleiteada.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em conformidade com a Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Presidente.  Relator:
Excelentíssimo Senhor Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), Tércio Chaves
de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das
Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira)  e  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. José Ricardo Porto). Ausentes,
justificadamente,  os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e Leandro dos Santos. 

Presente  à  sessão,  representando  o
Ministério  Público,  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco  Antônio  de
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Primeira Seção Especializada Cível,  Sala de
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no
dia 14 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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