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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0004585-69.2010.815.2001.
Origem : 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : PBPREV – Paraíba Previdência.
Advogado : Jovelino Carolino Delgado Neto – OAB/PB nº 17.281.
Apelado : Severina da Silva Oliveira.
Procurador : Jurandir Pereira da Silva.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  CONCESSÃO  DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  “PENSÃO
POR  MORTE”  C/C  COBRANÇA.
COMPANHEIRO  FALECIDO  EM  1994.
OBSERVÂNCIA DA  LEGISLAÇÃO  VIGENTE
NA  DATA  DO  ÓBITO  DO  SEGURADO
(SÚMULA 340 DO STJ).  ART. 6º DO DECRETO
ESTADUAL Nº 5.187/71  E  ART.  226,  §  3º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
NEGADO  PELA  PBPREV.  EXIGÊNCIA  DE
AÇÃO  DECLARATÓRIA  TRANSITADA  EM
JULGADO  RECONHECENDO  A  UNIÃO
ESTÁVEL.  REQUISITO  NÃO  PREVISTO  NA
LEI  VIGENTE  NA  DATA  DO  ÓBITO.
EXISTÊNCIA  DE  DECISÃO  JUDICIAL
PROFERIDA  NO  ÂMBITO  DA  JUSTIÇA
FEDERAL,  RECONHECENDO  A  UNIÃO
ESTÁVEL ENTRE A PROMOVENTE E O  DE
CUJOS TORNANDO INCONTESTE O DIREITO
DA PROMOVENTE À PENSÃO POR MORTE.
PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS,
DESDE  A  DATA  DO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSO.

- A lei aplicável ao benefício de pensão por morte será
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aquela  vigente  à  época  do  óbito  do  instituidor  da
pensão, nos termos da Súmula nº 340 do STJ. Assim,
tendo o companheiro falecido em 26/04/1994, deve  a
a  pensão  por  morte  deve  ser  regida  pelo  Decreto
Estadual 5.187/71.

-  A autarquia previdenciária  não agiu com acerto ao
compelir  a autora a apresentar declaração judicial de
sua  união  estável,  aplicando  errônea  legislação  ao
caso posto, quando, em verdade, poderia solucionar o
pleito administrativamente, verificando as provas de
dependência  econômica..  Ademais,  verifica-se  a
existência de decisão judicial proferida no âmbito da
Justiça Federal, reconhecendo a união estável entre a
promovente  e  o  de  cujos,  concedendo,  inclusive,
pensão vitalícia por morte pelo RGPS.

-  Além  do  retrocitado  pronunciamento  judicial,
constam  nos  autos  indicativos  seguros  do
relacionamento  da  requerente  com  o  segurado
falecido,  a  exemplo  da  declaração  emitida  pela
Previdência  Social  atestando  sua  qualidade  de
pensionista e a ficha de matrícula escolar da filha do
casal, constando endereço do genitor responsável.

-  Reconhecido o direito da promovente à pensão por
morte, é de se conferir procedência também ao pleito
de  pagamento  dos  valores  retroativos,  limitando-se,
contudo,  à  data  do  requerimento  administrativo,
porquanto não ter este ocorrido dentro dos trinta dias
após o falecimento do segurado.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em sessão ordinária,  negar provimento  aos recursos, nos termos do voto
do relator, unânime.

Trata-se de  Reexame Necessário  e Apelação Cível  interposta
pela PBPREV – Paraíba Previdência, hostilizando sentença proferida pela 5ª
Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  “Ação  de
Concessão de Pensão por Morte a Companheira de ex-segurado”, ajuizada
por Severina da Silva Oliveira em face da PBPREV – Paraíba Previdência.

Na peça de ingresso (fls. 02/11), a promovente afirmou que  em
22  de  outubro  de  2008,  ingressou  perante  a  Autarquia  ré  com  pedido
administrativo  de  pensão  por  morte  em  razão  do  falecimento  do  seu
companheiro, ocorrido em 26 de abril de 1994.

Aduz, contudo, que seu pleito foi indeferido sob o argumento

Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0004585-69.2010.815.2001                     2



de ausência de documento indispensável para a propositura do requerimento.
Ressalta,  contudo,  que  a  promovente  obteve  o  reconhecimento  da  união
estável em 10 de setembro de 2001 junto à Junta de Recurso da Previdência
Social, passando a perceber o respectivo benefício de pensão pelo INSS.

Acrescenta,  ainda,  que  teve  reconhecida  a  sua  união  estável
com o médico Sérgio Costa de Luna Freire junto a Justiça Federal, mediante
sentença de lavra da Juíza Federal Cristina Maria Costa Garcez prolatada nos
autos do Processo nº 2009.82.00.000458-4, entrementes, em 20 de novembro
de 2009, a promovida indeferiu o pleito da autora. Pugna, pois, pela concessão
de pensão por morte vitalícia, pagando-se o retroativo desde 22/10/2008, data
do requerimento administrativo.

Liminar deferida (fls. 48/49).

Devidamente  citada,  a  PBPREV –  Paraíba  Previdência  não
apresentou contestação (fls. 54).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  do  pedido  (fls.
86/88), cujo dispositivo transcrevo:

“ANTE O EXPOSTO,  mantenho a tutela antecipada
deferida e, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo
procedente o pedido, nos seguintes termos:

a) Condeno a PBPREV na obrigação de conceder à
autora pensão por morte do segurado  Sérgio Costa
de Luna Freire, sem prejuízo da quota de eventuais
outros dependentes;

b)  Condeno a PBPREV ao pagamento dos valores
retroativos à data do requerimento administrativo  (
22/10/2008)

c) Condeno a parte ré em honorários advocatícios,
no patamar de 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §3º, II, do NCPC, haja vista
que a demanda não tem potencial de ultrapassar o
teto desta faixa  de honorários ;

d) Os valores devem ser atualizados pelo IPCA, mês
a mês, e acréscimos de juros de mora desde a citação
(Súmula 204 STJ), mediante a incidência dos juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do
art. 1º-F, DA Lei 9494/97.”

Irresignada,  a  PBPREV interpõe  recurso  apelatório  arguindo
ter a autora ingressado com requerimento administrativo, tendo o mesmo sido
indeferido  pela  ausência  de  reconhecimento  judicial  de  união  estável.
Esclarece que a pensão por morte  deve ser concedida de acordo com a lei
vigente à época do óbito do segurado e que consoante a Lei 7.517/2013, no
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caso da companheira, mister se faz ação declaratória transitada em julgado.
Aduz, por fim, que em caso de condenação, se observe o disposto na Súmula
188 do STJ.

Contrarrazões (fls. 99/109).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima  M.  De  Farias,  deixou  de  opinar  sobre  o  mérito,  em  razão  da
inexistência de interesse público (fls. 115).

É o relatório.

VOTO.

Conheço do Remessa Necessária e da Apelação Cível, passando
à análise conjunta de seus argumentos.

Consoante relatado, trata-se  “Ação de Concessão de Benefício
de  Pensão Por  Morte”  movida  por  Severina  da Silva  Oliveira  em face  da
PBPREV – Paraíba Previdência. Assim, a controvérsia cinge-se a perquirir se
a autora, na qualidade de companheira do falecido,  tem direito  ao benefício
pleiteado.

Iniciemos o estudo, pois, pela Súmula 340 do STJ:

“  A  lei  aplicável  à  concessão  de  pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do
óbito do segurado.”

Assim,  consoante  certidão  às  fls.  18,  Sérgio  Costa  de  Luna
Freire  faleceu em 26/04/1994,  de  forma que  a  pensão por  morte  deve  ser
regida pelo Decreto Estadual 5.187/71. 

Partindo desta premissa, observa-se que referido diploma legal
só fazia referência à esposa como beneficiária do segurado, não menconando a
figura da companheira. Vejamos:

“Art. 6º. Considera-se beneficiário do segurado as
pessoas que vivam, justificada e comprovadamente,
sob sua dependência econômica.
Parágrafo  único  –  Prescinde  de  comprovação  e
justificação a dependência econômica de esposa ou
marido inválido, assim como a dos filhos menores de
21 (vinte e um anos) ou inválidos, qualquer que seja
a natureza da filiação.”

Entrementes, aí reside um importante detalhe. É que o art. 226,
§  3º,  da  Constituição  Federal,  já  vigente  à  época,  tutela  a  união  estável,
garantindo-lhe a proteção do Estado  e tratamento semelhante ao casamento.
Vejamos:
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“art. 226.
§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida
a  união  estável  entre  o  homem  e  a  mulher  como
entidade  familiar,  devendo  a  lei  facilitar  sua
conversão em casamento.”

Desta  forma,  tratando-se  o Decreto  Estadual  de  um diploma
antigo,  deve  o  operador  do  direito  interpretá-lo  com  a  necessária  cautela,
adequando-o à realidade e resguardando os ditames constitucionais. 

Assim,  diante da lacuna do art.  6º, acima declinado e, ainda,
diante da proteção conferida pela Constituição Federal, tem-se que a autora, na
condição de companheira deve ser equiparada à esposa do segurado, a qual se
dispensa comprovação e justificação de dependência econômica para fins do
benefício de pensão por morte.

Ademais,  ainda  que  não  se  interprete  pela  equiparação  da
companheira à esposa, a norma estabelece que são beneficiários as  pessoas
que vivam justificada e comprovadamente  sob sua dependência econômica,
não se exigindo que tal condição seja declarada por decisão judicial.

Destarte,  tem-se  que  a  PBPREV  não  agiu  com  acerto  ao
compelir  à  autora  a  apresentar  declaração  judicial  de  sua  união  estável,
aplicando  errônea  legislação  ao  caso  posto,  quando,  em  verdade,  poderia
solucionar o pleito administrativamente, verificando as provas de dependência
econômica..

Em verdade, não bastasse as conclusões acima, verifica-se a
existência  de  decisão  judicial proferida  no  âmbito  da  Justiça  Federal,
reconhecendo a união estável entre a promovente e o de cujos, concedendo,
inclusive, pensão vitalícia por morte – fls. 41/42.

Além  do  retrocitado  pronunciamento  judicial,  constam  nos
autos indicativos seguros do relacionamento da requerente com o segurado
falecido, a exemplo da declaração emitida pela Previdência Social atestando
sua qualidade de pensionista (fls. 19/23) e a ficha de matrícula escolar da filha
do casal, constando endereço do genitor responsável.

Em caso semelhante, decidiu esta Corte de Justiça:
 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR
MORTE.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO  DA  PROMOVIDA.  BENEFÍCIO
DE  PENSÃO  POR  MORTE.  CURADORA  DE
IRMÃO  FALECIDO.  SEGURADO  DA  PBPREV  -
PARAÍBA  PREVIDÊNCIA.  DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.  PROVAS  SATISFATÓRIAS.
APLICAÇÃO  DO  ART.  6º  DO  DECRETO
ESTADUAL Nº  5.187/71.  LEGISLAÇÃO VIGENTE
NA  DATA  DO  ÓBITO  DO  SEGURADO.
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MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO. -
A legislação  aplicável  ao  caso  concreto  é  a  que
estava em vigor à época do óbito do segurado, qual
seja o Decreto Estadual nº 5.187/71. - Nos moldes
do  art.  6º,  do  Decreto  Estadual  nº  5.187/71,
considera-se  beneficiário  do  segurado  as  pessoas
que vivam, justificada e comprovadamente, sob sua
dependência econômica. -  Restou  comprovado nos
autos que a autora preenche os requisitos legais para
a percepção do benefício, pois era curadora de seu
irmão  e  dependia  economicamente  do  mesmo,
inclusive residiam juntos. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00013792620168150000,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 07-02-2017) 

Assim, reconhecido o direito da promovente à pensão por morte
do segurado Sérgio Costa de Luna Freire, é de se conferir procedência também
ao pleito de pagamento dos valores retroativos, limitando-se, contudo, à data
do requerimento administrativo,  porquanto não ter este ocorrido dentro dos
trinta dias após o falecimento do segurado. Neste sentido:

COBRANÇA.  PENSÃO  POR  MORTE.
RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.
PLEITO  DE  RECEBIMENTO  DOS  VALORES
RETROATIVOS  DESDE  O  PRIMEIRO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
INDEFERIMENTO  DO  PRIMEIRO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE
PAGAMENTO  DE  PENSÃO  POR  MORTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE DEPENDENTE. BENEFÍCIO IMPLEMENTADO
A  PARTIR  DA  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,
APÓS  A  APRESENTAÇÃO  DO
RECONHECIMENTO  JUDICIAL  DA  UNIÃO
ESTÁVEL.  TERMO  INICIAL.  SEGUNDO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
INTELIGÊNCIA  DOS  ART.  74,  II,  DA  LEI  N.º
8.213/90 C/C O ART. 19, §2º, ALÍNEA "A", DA LEI
ESTADUAL  N.º  8.213/90.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO  APELO.  1. A
pensão será devida ao conjunto dos dependentes do
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar
da  data  do  requerimento,  quando  requerida  após
trinta  dias  do  óbito  (art.  74,  II,  da  Lei  nº
8.213/1991). 2.  O art.  19,  §2º,  alínea  "a",  da  Lei
Estadual n.º 7.517/2003, elenca como critério para a
concessão  de  benefício  de  pensão  por  morte  à
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companheira,  o  reconhecimento,  mediante  ação
declaratória, da condição de dependente. 
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
00012033620108150201, 4ª Câmara Especializada Cível, 
Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,
j. em 13-06-2017) 

Por  fim,  quanto  ao  pleito  da  apelante,  de  observância  da
Súmula 188 do STJ, a qual estabelece que “os juros moratórios, na repetição
do  indébito  tributário,  são  devidos  a  partir  do  trânsito  em  julgado  da
sentença”, tenho que não merece prosperar.

Ora, não estamos diante de “indébito tributário”, mas de verba
alimentar  de caráter previdenciário, agindo com acerto o magistrado de base
ao determinar a aplicação de juros de mora nos termos da Súmula 204 do STJ,
in verbis:

“Os juros de mora nas ações relativas à benefícios
previdenciários incidem a partir da citação válida.”

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa
de Ofício e à apelação, mantendo incólume os termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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