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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  CONCESSÃO  DE  PENSÃO  POR  MORTE
PREVIDENCIÁRIA.  PROVA  DO RECONHECIMENTO
JUDICIAL  ANTERIOR  DA UNIÃO  ESTÁVEL  COM
FALECIDO  SERVIDOR  DO  ESTADO.  DIREITO  À
PENSÃO.  GARANTIA.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  19,  §2º,
“A”, DA LEI Nº 7.517/03. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO
RETROATIVO  DESDE  A  DATA  DO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  INTERESSE  DE  AGIR
CONFIGURADO.  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
INDÍCIOS  NÃO  INFIRMADOS  PELA  PROMOVIDA.
ALEGAÇÕES  INFUNDADAS.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO.

Restando  comprovada  a  união  estável  mantida  entre  a
autora  e  o  falecido  servidor  do  Estado,  presume-se  a
condição de dependência, o que torna devida a pensão por
morte prevista no art. 19. §2º, a, da Lei nº 7.517/03.

Não desconstituída pela promovida a prova do requerimento
administrativo, a simples alegação de inexistência não tem o
condão de alterar as conclusões do magistrado de primeira
instância. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Oficial e  Apelação Cível interposta pela
PBPREV – Paraíba Previdência, contra os termos da sentença do Juízo da 6ª
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Vara da Fazenda Pública da Comarca de Capital (fls. 49/53), que, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário, ajuizada por Vânia
dos Santos Silva em face da apelante, julgou procedente o pleito exordial
para  “condenar  a  promovida,  Paraíba  Previdência  –  PBPREV,  a  implantar
imediatamente o benefício de pensão por morte à Autora, desde 25/07/2012,
devidamente comprovado nos autos, com renda mensal atual fixada em 01
(um) salário-mínimo. Condeno-a, ainda, ao pagamento das parcelas pretéritas,
devidamente corrigidas e com juros de mora a partir da citação. Condeno a
parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Nas razões do apelo, a PBPREV – Paraíba Previdência aduz que
a  autora  está  litigando  de  má-fé,  pois  alega  que  efetivou  requerimento
administrativo,  contudo,  após  consulta  realizada  no  seu  sistema  de
administração de processos administrativos, não se constatou a existência de
qualquer requerimento nesse sentido. 

Segue afirmando que resta caracterizada a ausência de interesse
de agir, já que “não há que se falar em negativa de pedido administrativo por
parte da apelante, pois a autora nunca requereu nada perante esta”, fl. 58. 

Nas  contrarrazões,  a  apelada  pugnou  pela  manutenção  da
sentença, por ser devida a pensão e o pagamento retroativo, fls. 71/75.

Parecer do Ministério Público  pelo desprovimento do apelo, fls.
86/89.

VOTO

O pedido da autora/apelada  disposto na exordial diz respeito  à
concessão de pensão por morte após o falecimento do seu companheiro Paulo
Lopes Martins, segurado aposentado junto a PBPREV, ora apelante.

Acrescentou a autora que conviveu com o segurado de 2005 a 28
de  maio  de  2012,  data  do  seu  falecimento,  sendo-lhe  negado  o  pedido
administrativo  de implantação do benefício, processo nº 12026109-0.

Trouxe  aos  autos  cópia  da  sentença  exarada  na  Ação
declaratória de união estável nº. 200.2007.0072019-0, na qual o Juízo julgou
procedente o pedido para declarar reconhecida a união estável havida entre o
casal desde 15.02.2005, fl. 19/21. 

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo  julgou  procedente  o  pleito
exordial,  determinando a  implantação  da  pensão  por  morte e  pagamento
retroativo desde o requerimento administrativo, em 25/07/2012, fl. 25.

Desa Maria de Fátima  Moraes Bezerra Cavalcanti
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A PBPREV insurge-se contra a procedência do pedido,  calcado
unicamente  na  alegação  fática  de  que  a  beneficiária  não  realizou  o
requerimento administrativo, alegando, por isso, que não há interesse de agir,
bem como que a autora litiga de má-fé. 

O art. 19, §2º, a, da Lei nº 7.517/03 estabelece in verbis:

Art. 19. Os critérios de concessão de benefícios observarão
as regras estabelecidas na Constituição Federal.
§2º. São dependentes do segurado:
a) o cônjuge, convivente,  companheiro ou companheira,
inclusive do mesmo sexo, na constância do casamento ou
da  união estável, esta mediante comprovação da Ação
Declaratória. 

In  casu,  a  união  estável  mantida  entre  a  autora  e  o  falecido
servidor  do  Estado  –  Paulo  Lopes  Martins –  resta  comprovada  ante  o
reconhecimento judicial do estado de fato, fl. 19/22, razão pela qual deve ser
garantida a pensão por  morte estabelecida em tal  dispositivo,  ex vi  do  art.
1.723 do Código Civil,  porquanto união estável  é  a  “convivência pública,
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família.” 

Portanto,  quanto  a  este  aspecto,  não  resta  dúvida  da  união
estável estabelecida, de modo que, dela advirão seus efeitos1, não havendo
nenhum a ajuste a ser realizado na sentença, neste aspecto. 

Igualmente, verifico que a argumentação recursal é desprovida de
suporte fático probatório, pois, em verdade, a autora comprovou ter realizado
requerimento  administrativo  em  25/07/2012,  fl.  25,  cabendo  a  promovida
desconstituir  tal  prova,  e  não  insistir  pela  ausência  de  requerimento  sem
sequer atacar a evidência, tampouco trazer aos autos qualquer prova contrária.

Nesse  sentido,  não  considero  configurada  qualquer  conduta
eivada de má-fé por parte da autora. 

Ademais,  tem aplicação  o art. 74, II, da Lei n.° 8.213, de 1990,
que  dispõe  sobre  os  Planos  de  Benefícios  da  Previdência  Social,  que
estabelece:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não,
a contar da data:

1REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  PENSÃO  POR  MORTE  C/C  RECONHECIMENTO  DA
QUALIDADE DE COMPANHEIRO.  SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.  REQUISITOS LEGAIS  COMPROVADOS.
DEFERIMENTO DA BENESSE. [...]. 
-  Presentes os requisitos legais,  devida a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte ao
demandante,  considerando que as provas documentais  acostadas aos autos demonstraram cabalmente  a
existência  de  união  estável  entre  ele  e  a  ex-segurada.   TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00145151420108152001, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 01-06-2015.

Desa Maria de Fátima  Moraes Bezerra Cavalcanti
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I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; 
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no
inciso anterior; 
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida

O STJ tem julgado em idêntico sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  PENSÃO  POR  MORTE.  EXTENSÃO  DO
BENEFÍCIO  À  COMPANHEIRA  DO  FALECIDO.
POSSIBILIDADE.  COMPROVAÇÃO  DE  DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.  DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO
CONFIGURADA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  1.  Na  hipótese
dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil,  uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente  a  lide  e  solucionou  a  controvérsia,  em
conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se
de  forma  expressa  sobre  a  presunção  de  dependência
econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento
do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
do STJ de que a existência de união estável faz presumir à
companheira sua dependência econômica quanto ao falecido,
legitimando-a à percepção de pensão por morte.  3. Recurso
Especial  não  provido.  (REsp  1678887/RS,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Em sendo assim, deve a sentença ser integralmente mantida. 

Face ao exposto,  NEGO PROVIMENTO à remessa oficial e ao
apelo da PBPREV – Paraíba Previdência.

Honorários  advocatícios  majorados para  20% (vinte  por  cento)
sobre  o  valor  da  condenação,  cujo  valor  será  calculado  em liquidação  de
sentença, ex vi do art. 85, § 11º e § 3º e § 4º, II, todos do CPC.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, 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 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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