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RECURSO  OFICIAL.  CONCESSÃO  DE  PENSÃO  À  PAI  DE
SERVIDORA  FALECIDA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE
DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  COMO  ENTRAVE  AO
DEFERIMENTO DO PEDIDO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE
TAL  CONDIÇÃO.  PROVAS  SUFICIENTES.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Exigindo  o  ente  previdenciário  prova  da  dependência  da  mãe  em
relação  à  filha  segurada,  como  condição  para  o  deferimento  da
pensão,  a  demonstração  de  tal  qualidade,  através  de  provas
robustas,  impõe  o  acolhimento  da  pretensão  inaugural,  para
determinar  a  concessão  da  pensão  por  morte.  Remessa  oficial
desprovida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a certidão de julgamento de fl. 119.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial contra sentença que julgou procedente o
pedido formulado na ação declaratória de dependência econômica por Manuel Carneiro
em desfavor da Paraíba Previdência – PBPREV.

Na sentença, o magistrado julgou procedente o pedido e registrou
que  o  autor,  pai  de  servidora  pública  falecida,  logrou  demonstrar  a  dependência
econômica,  daí  porque declarou a  existência  de tal  condição e  condenou a  PBPREV a



implantar  definitivamente  o  benefício  e  a  pagar  as  parcelas  vencidas,  respeitada  a
prescrição quinquenal.

Não houve recurso voluntário, subindo os autos por força do art. 496,
CPC.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178, do CPC vigente.

É o relatório. 

VOTO

A controvérsia devolvida à Corte é de fácil solução e gira em torno
apenas da prova da dependência econômica entre o autor e sua filha, segurada da própria
PBPREV.

Examinado o acervo probatório, pois, observa-se que não há dúvida
que o demandante possuía,  em relação a sua falecida filha,  a  condição de dependente
econômico. Com efeito, há nos autos provas de residência no mesmo endereço, bem assim
de que a sua filha custeava despesas de saúde e do lar. 

Evidentemente,  a  perda  da  renda  da  filha  importará  sério
comprometimento das finanças do recorrido, já  que contava, como dito anteriormente,
com tais valores para a manutenção da casa.

De outro lado, mesmo tendo oportunidade para rebater as alegações
do promovente, a Paraíba Previdência se limitou a informar que não restou comprovada a
dependência econômica. 

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  PENSÃO
POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES.
COMPROVAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.
- Nos termos da Lei Complementar nº 769/2008, com as alterações
legislativas  promovida  pela  Lei  Complementar  nº  840/2011,  são
beneficiários da pensão vitalícia a mãe ou o pai com percepção de
pensão alimentícia.
- Partindo da premissa hermenêutica de que a interpretação deve
ser  conduzida  de  modo  a  extirpar  antinomias  e  incoerências,
prestigiando  a  unidade  e  a  harmonia  do  ordenamento  jurídico,



conclui-se que a leitura daquela lei deve ser conduzida de modo a
abranger  as  proteções  constitucionais  e  legais  destinadas  aos
idosos.
- Comprovada a dependência econômica dos genitores em relação à
filha  falecida,  devem  ser  eles  incluídos  como  beneficiários  de
pensão vitalícia.
-  Os honorários serão arbitrados consoante apreciação equitativa
do juiz,  considerando o grau de zelo do profissional,  o lugar da
prestação e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho
e  o  tempo  exigido  para  o  serviço;  no  caso  dos  autos,  o  valor
arbitrado deve ser reduzido.
- Deu-se parcial  provimento ao recurso e ao reexame necessário.
(TJDFT -  AC  nº  20130111537535  Orgão  Julgador  2ª  Turma Cível
Publicação Publicado no DJE : 17/11/2015 . Pág.: 169 Julgamento 4
de Novembro de 2015 Relator: LEILA ARLANCH) (grifou-se)

Neste contexto, não havendo outros temas a considerar, bem como
tendo o autor demonstrado os fatos constitutivos do direito pretendido, nos termos do art.
373, I, CPC, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


