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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR  MORTE.
PAGAMENTO  RETROATIVO  AO  DIA  DO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  FILHA  ABSOLUTAMENTE  INCAPAZ.
TERMO  INICIAL  DO  BENEFÍCIO.  DATA  DO  ÓBITO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
ADEQUAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E
PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO. 

Quando se tratar de dependente absolutamente incapaz,
o termo inicial do benefício de pensão será a data do óbito
de seu instituidor.  Precedentes  do Superior  Tribunal  de
Justiça. 

Em se tratando de relação jurídica não tributária, os juros
de mora  devem ser  computados desde a citação,  com
incidência  dos  índices  aplicados  à  caderneta  de
poupança,  por  força  da  redação  conferida  pela  Lei  n.°
11.960/2009.

Com relação à correção monetária, aplica-se às verbas,
desde  cada  vencimento,  o  IPCA -  Índice  Nacional  de
Preços ao Consumidor, haja vista ser aquele o indexador
que  melhor  reflete  à  depreciação  inflacionária  de  cada
período, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, DESPROVER O APELO  E  PROVER
PARCIALMENTE O REEXAME NECESSÁRIO. 

RELATÓRIO

A Pbprev - Paraíba Previdência interpôs Apelação (fls.174/178), contra a

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, nos autos da

Ação de Cobrança em face dela intentada por Adailton Dilerme da Silva, representado

pelo  seu  genitor,  que  julgou  procedente  o  pedido,  condenando-a  ao  pagamento  das

parcelas  em  atraso  relativamente  à  pensão  por  morte  que  lhe  fora  concedido  em

decorrência do óbito de sua mãe, até a data do requerimento administrativo do benefício,

acrescido de correção monetária e juros de mora de 12% ao ano, estes, a contar da

citação,  e  honorários  advocatícios  fixados  em  10%  sobre  o  montante  condenatório,

submetendo o julgado ao duplo grau de jurisdição. 

Em suas razões (fls. 181/185), em síntese, alegou o direito de o Apelado

receber  o  benefício  em liça  a  partir  do  pleito  formulado no âmbito  da  administração,

deixando ele de observar o prazo de 30 dias do evento morte para solicitá-lo (inteligência

dos incisos I e II do art. 74 da Lei nº 8.213/91 - redação dada pela Lei n. 9.528/97).

Pugnou pelo provimento do Recurso, para que seja reformado o Decreto

Sentencial e julgado improcedente o pedido.

Contrarrazões (fls. 188/193), pelo desprovimento do Apelo. 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da irresignação e o

provimento parcial  do Reexame necessário para que os valores sejam corrigidos pelo

IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), com incidência de

juros aplicados à caderneta de poupança (fls. 201/204).
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É o relatório.

VOTO

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da  Apelação  e  da

Remessa.

Quando do evento morte da genitora, o Demandante era menor impúbere,

contando com 10 anos de idade (fl. 11).

No presente caso, o Ministério Público não foi intimado no primeiro grau de

jurisdição  para  intervir  no  processo  que  tem  por  objeto  reconhecimento  de  direito

previdenciário de menor absolutamente incapaz, sendo clara a hipótese do art. 246 do

Código de Processo Civil,1 pela violação dos artigos 82, I do mesmo Estatuto.

Entretanto,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  assentou

entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só,

não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo

prejuízo  para  as  partes,  o que  não  ocorreu  no  caso  dos  autos,  considerando  que  a

Sentença foi favorável ao Autor.

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO PARA  FINS  DE  REFORMA  AGRÁRIA.
OBRIGATORIEDADE  DE INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA
DE  PREJUÍZO  ÀS  PARTES.  1.  Havendo  pronunciamento
posterior  do  parquet  e  inexistindo  prejuízo  às  partes, deve  ser
relevada a ausência de intervenção prévia no âmbito desta Corte,
em processo  no  qual  sequer  se  chegou  a  conhecer  do  mérito
recursal.  2.  Precedentes:  REsp  1.324.693⁄MS,  SEGUNDA
TURMA,  DJe  de  19⁄9⁄2013; AgRg  no  REsp  1.174.225⁄SC,
SEGUNDA  TURMA,  DJe  de  14⁄6⁄2013.  3.  Embargos  de
declaração acolhidos,  apenas  para  suprir  a  omissão  apontada,
sem alteração  do  resultado  do  julgamento.  (EDcl  no  AgRg  no
AREsp  136.873⁄BA,  Segunda  Turma,  Relatora  Ministra Eliana
Calmon, DJe 13⁄11⁄2013)

 

1.  Art. 246. É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva
intervir. 
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PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO.  RECURSO  ESPECIAL.  PARTE
INCAPAZ.  AUSÊNCIA  DE INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  PREJUÍZO.  OCORRÊNCIA.  1.  Ainda  que  a
intervenção  do  Ministério  Público  seja  obrigatória  em  face
de interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo
a  este  para  que  se reconheça  a  referida  nulidade  (AgRg  no
AREsp  n.  138.551⁄SP,  Ministro  Luis Felipe  Salomão,  Quarta
Turma, DJe 23⁄10⁄2012). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg
no  AREsp  74.186⁄MG,  Sexta  Turma,  Relator  Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe 22⁄2⁄2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  INTERVENÇÃO
DO  MINISTÉRIO PÚBLICO.  DESNECESSIDADE.  AUSÊNCIA.
NULIDADE.  PREJUÍZO.  NÃO COMPROVAÇÃO.  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  CONTEMPORÂNEO  À DATA  DE  AVALIAÇÃO
DO IMÓVEL.  1.  A tese de adequação da base de cálculo dos
juros compensatórios ao Recurso Especial n. 1.116.364⁄PI não foi
objeto de impugnação nas razões do recurso especial interposto.
Assim, inviável sua análise no agravo regimental por se tratar de
inovação  recursal.  2.  Não  configura  negativa  de  prestação
jurisdicional tampouco ofensa ao art.  535 do CPC o julgamento
extensamente  fundamentado  que  é  contrário,  no  entanto,
aos interesses  de  uma  das  partes.  3.  A jurisprudência  desta
Corte já assentou entendimento no sentido de que a ausência
de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a
decretação  de nulidade  do  julgado,  a  não  ser  que  se
demonstre  o  efetivo  prejuízo  para  as  partes,  o que  não
ocorreu  no  caso  dos  autos.  4.  A  intervenção  do  Ministério
Público  é  obrigatória  nas  hipóteses  elencadas  no art.  82  do
Código de Processo Civil, sob pena de nulidade do processo nos
termos dos arts. 84 e 246 daquele diploma legal. 5. A participação
do  órgão  ministerial  também  é  exigida,  especificamente,  para
os casos de desapropriação direta de imóvel  rural  para fins de
reforma agrária, nos termos do art. 18, § 2º, Lei Complementar n.
76⁄1993. 6. A decisão da instância de origem quanto ao momento
da  avaliação  do  imóvel está  consentânea  com  a  orientação
jurisprudencial  desta  Corte,  que  entende  que  o valor  da
indenização será contemporâneo à data da avaliação, não sendo
relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a
data  em  que  se  deu  a vistoria  do  expropriante.  7.  Agravo
regimental  parcialmente  conhecido  e,  nessa  extensão,  não
provido. (AgRg no REsp 1.413.689⁄CE, Segunda Turma, de minha
Relatoria, DJe 17⁄6⁄2014) 

A instituidora do benefício, mãe do Promovente, faleceu em 08/12/2006 (fl.
110).
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É incontroverso que a Promovida concedeu o direito de o incapaz receber a

pensão temporária por morte de que é titular (fl. 128), deixando, contudo, de adimplir com

as parcelas pretéritas à data do falecimento da genitora.

Sendo o Demandante absolutamente incapaz quando do óbito e por ocasião

do requerimento administrativo, bem como do ajuizamento deste feito (CC, arts. 3º), a sua

pretensão está resguardada.

É que, falecendo a genitora do Apelado ostentado a qualidade de segurada,

e comprovado o vínculo de parentesco, nasce o direito à percepção do benefício, devido

ao  incapaz  desde  o  evento  morte,  independentemente  da  data  de  entrada  do

requerimento na esfera administrativa, à luz do que reza o Código Civil, em seu artigo

198, I.2

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  PENSÃO  POR
MORTE.  DEPENDENTE  ABSOLUTAMENTE  INCAPAZ.  FILHO
MAIOR INVÁLIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO
ÓBITO.  PRECEDENTES.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  DE
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão
do recurso especial gira em torno do termo inicial à percepção de
pensão  por  morte  por  maior  invalido.  2.  A  jurisprudência
prevalente do STJ é no sentido de que comprovada a absoluta
incapacidade do requerente à pensão por morte, faz ele jus ao
pagamento  das  parcelas  vencidas  desde  a  data  do  óbito  do
instituidor  da  pensão,  ainda  que  não  postulado
administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se
sujeita aos prazos prescricionais. 3. Descabe ao STJ examinar na
via  do  recurso  especial,  nem  sequer  a  título  de
prequestionamento,  eventual  violação  de  dispositivo
constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
REsp:  1420928  RS 2013/0389748-4,  Relator:  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/10/2014,  T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2014)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE

2. Art. 198. Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3  o;
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INCAPAZ.  TERMO  INICIAL  DO  BENEFÍCIO.  PRIMEIRO
PENSIONISTA. DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES. 1. Quando se
tratar  de dependente absolutamente incapaz,  o termo inicial  do
benefício  de  pensão  será  a  data  do  óbito  de  seu  instituidor.
Precedentes. 2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo
com  a  finalidade  de  prequestionamento,  a  análise  de  suposta
violação de artigos da Constituição Federal, sob pena de invasão
da  competência  do  STF.  3.  Mostra-se  despropositada  a
argumentação  de  inobservância  da  cláusula  de  reserva  de
plenário  (art.  97  da  CRFB)  e  do  enunciado  10  da  Súmula
vinculante  do  STF,  pois  na  decisão  recorrida,  não  houve
declaração  de  inconstitucionalidade  do  art.  74,  II,  da  Lei   de
Benefícios,  mas apenas a  sua interpretação à  luz de previsão
contida em outra norma infraconstitucional (art. 198, inciso I, do
Código Civil de 2002, antigo art. 169, inciso I, do Código Civil de
1916).  Agravo  regimental  improvido.  (STJ.  AgRg  no  REsp
1461140/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  PENSÃO
POR  MORTE.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  TERMO
INICIAL DO BENEFÍCIO DO INCAPAZ. DATA DO ÓBITO. 1.  É
legítima a interposição de embargos de declaração pelo Ministério
Público, seja como parte, seja como custos legis. 2. Reforma da
decisão  para  fixar  o  termo  inicial  do  benefício  de  pensão  por
morte  do  filho  incapaz  na  data  do  óbito  de  seu  genitor.  3.
Embargos  de  declaração  acolhidos.  (TRF-3  -  AC:  17797  SP
0017797-23.2012.4.03.9999,  Relator:  DESEMBARGADORA
FEDERAL  LUCIA  URSAIA,  Data  de  Julgamento:  23/07/2013,
DÉCIMA TURMA, )

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  PENSÃO  POR
MORTE  A  FILHO  INCAPAZ.  COBRANÇA  DE  PARCELAS
PRETÉRITAS.  PRESCRIÇÃO.  CONSECTÁRIOS.  1.  Contra  o
incapaz não corre a prescrição (CC, arts. 3º, I, e 198, I), cabendo
à  Autarquia  Previdenciária  efetuar  o  pagamento  de  parcelas
atrasadas, devidas no âmbito do processo administrativo, não lhe
socorrendo o disposto na atual redação dada ao artigo 74, 3II, da
Lei nº 8.213/91.  2.  Apelação improvida.  (TRF-4 -  AC: 6358 RS
2008.71.08.006358-8,  Relator:  Revisor,  Data  de  Julgamento:
21/10/2009,  TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: D.E.
03/11/2009)

Em se tratando de relação jurídica não tributária, os juros de mora devem

ser computados desde a citação, com incidência dos índices aplicados à caderneta de

poupança, por força da redação conferida pela Lei n.° 11.960/2009.

Com  relação  a  correção  monetária,  aplica-se  às  verbas,  desde  cada
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vencimento, o IPCA  - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, haja vista ser aquele o

indexador que melhor reflete a depreciação inflacionária de cada período, na esteira da

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante  o  exposto,  CONHECIDAS  A APELAÇÃO  E  A REMESSA,  NEGO

PROVIMENTO  AO  APELO  E  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  REEXAME,  para

determinar  que  os  juros  sejam  computados  com  incidência  dos  índices  aplicados  à

caderneta de poupança e a correção monetária, desde cada vencimento, o IPCA - Índice

Nacional de Preços ao Consumidor.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de maio
2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/15
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