
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038770-02.2011.815.2001 – 1ª Vara da Fazenda Pública 
da Capital
Relator : Ricardo Vital de Almeida – juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Impetrante : Luan Gabriel dos Santos Araújo, representado por Cláudia Sueli dos 
Santos
Advogado : Hamilton Costa
Impetrado : PBPREV - Paraíba Previdência
Advogado : Euclides Dias Sá e Filho

APELAÇÃO  CÍVEL  —  MENOR  PORTADOR  DE 
PARALISIA  CEREBRAL  —  PRETENSÃO  DE 
TRANSFERÊNCIA  DA  PENSÃO  DE  SUA 
PROGENITORA  —  DEPENDÊNCIA  FINANCEIRA  DO 
IMPÚBERE  —  GUARDA  DE  FATO   — 
IMPOSSIBILIDADE  —  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS 
REQUISITOS DO ART.19 § 2º, “c” DA LEI 7.517/2003 — 
PRETENSÃO  DE  APLICAÇÃO  DE  PRECEDENTE  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  QUE  NÃO  SE 
AMOLDA  AO  CASO  EM  ANÁLISE  —  OFENSA  AO 
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE  —  PROVIMENTO 
NEGADO.

— Ausência de decisão judicial de guarda ou tutela. Situação que excluí a  
dependência econômica para os efeitos de aplicação da Lei nº 7.517/03.  
Improcedência do pedido. Apelação. Inteligência do art. 19, § 2º, “c” da Lei  
nº 7.517/03. Desprovimento.  Somente é dependente do segurado o menor,  
equiparado ao filho, sob tutela e que não possua condições suficientes para o  
próprio  sustento,  Lei  nº  7.517/03,  art.  19,  §  2º,  “c”.  (TJPB;  AC 
049.2007.000110-9/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 21/05/2013; Pág. 13)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos acima 
identificados. 

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  negar 
provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação  Cível  interposta  por Luan Gabriel  dos 
Santos Araújo, representado por Cláudia Sueli dos Santos  contra decisão do MM. 
Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Capital   (fls.  74/75)  que  julgou 
improcedente o pedido, por entender em que o demandante não detinha os requisitos 
exigidos pela Lei 7.517/2003 para configurar como dependente de sua falecida avó, não 
havendo assim o direito ao recebimento da pensão pleiteada.

O apelante/demandante  alegou  em sede  de  recurso  apelatório 
sustenta haver precedentes jurisprudenciais que afirmam o seu direito, merecendo por 
este motivo ser dado provimento ao recurso em testilha, julgando-se assim procedente o 
pedido.

Contrarrazões apresentada as fls.90/96.

O Ministério  Público,  em parecer  apresentado  às  fls.102/106, 
opinou pela desprovimento do recurso.

 
É o relatório. 

VOTO

O demandante aduziu que foi criado pelo avô, José Paulino de 
Araújo, e após a morte deste, passou aos cuidados de sua avó – Josefa de Oliveira Nunes 
- de quem dependia economicamente.

Afirmou também, que após o falecimento de sua avó, requereu 
na  via  administrativa  o  recebimento  da  pensão  desta,  tendo  todavia,  a  demandada 
negado tal pedido, sob o argumento de que o promovente não preenchia os requisitos 
legais.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, 
por entender  que o demandante não detinha os requisitos exigidos pela Lei 7.517/2003 
para configurar como dependente de sua falecida avó, não havendo assim o direito ao 
recebimento da pensão pleiteada.

Pois bem.

A sentença objurgada não merece ser reformada.

Reza o art. 19, § 2º da Lei Estadual nº 7.517/2003:
 
Art.  19.Os  critérios  de  concessão  de  benefícios  observarão  as  regras  
estabelecidas na Constituição Federal.

§2º São dependentes do segurado:

c) o menor, equiparado ao filho, sob tutela e que não possua condições  
suficientes para o próprio sustento e educação.
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Ora,  conforme  restou  devidamente  provado  nos  autos,  não 
estava o recorrente sob a tutela de sua avó, fato este que o afasta do enquadramento na 
norma retro citada.

No presente caso seria imprescindível que o menor estivesse sob 
a tutela da sua  avó para o reconhecimento do direito ao benefício ora em comento. No 
que  pese  o  demandante  estivesse  sob  os  cuidados  de  sua  progenitora,  tal  fato  não 
desencadeia  qualquer  efeito  jurídico  no  que  diz  respeito  a  concessão  de  qualquer 
benefício previdenciário,  já que a lei  exige o reconhecimento em juízo da tutela ora 
referida.

Conforme a doutrina de Rolf  Madaleno:  “O tutor  exerce um 
munus público, delegado pelo Estado ao transferir a uma terceira pessoa o encargo de  
zelar pela criação, educação e pelos bens do menor posto sob tutela. A tutela substitui  
o poder familiar, e se trata de institutos de finalidades semelhantes, porque visam à  
preservação  do  patrimônio  do  menor  tutelado,  e  têm  em  mira  o  atendimento  dos  
integrais  interesses  do  menor,  para  um crescimento  sem precalços,  com um sadio 
desenvolvimento físico e mental,  de modo ao tutelado poder construir sua vida, seu  
futuro  e  o  futuro  de  sua  geração.” (Curso  de  Direito  de  Família,  Rio  de  Janeiro, 
Forense, 2008, pág.824).

Ademais, como bem ressaltou o membro do Parquet Estadual: 
“São dependentes do segurado aqueles que, à época de seu falecimento, cumpriram as  
condições necessárias para tanto. Porém, não é o caso do apelante, que não pode ser  
alçado à condição de dependente pelo fato de estar sob a guarda de fato de sua avó.”

A  Jurisprudência  a  respeito  do  tema  assim  vem  se 
manifestando:

DECLARATÓRIA  DE  DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA C/C  PEDIDO  DE 
PENSÃO POR MORTE. Menor impúbere. Convivência com a avó materna.  
Ausência de decisão judicial de guarda ou tutela. Situação que excluí a 
dependência econômica para os efeitos de aplicação da Lei nº 7.517/03.  
Improcedência do pedido. Apelação. Inteligência do art. 19, § 2º, “c” da  
Lei  nº  7.517/03.  Desprovimento.  Somente  é  dependente  do  segurado  o  
menor,  equiparado  ao  filho,  sob  tutela  e  que  não  possua  condições  
suficientes para o próprio sustento, Lei nº 7.517/03, art. 19, § 2º, “c”. Visto,  
relatado e discutido o presente procedimento referente à apelação cível nº  
049.2007.000110-9/001 na ação declaratória de  dependência  econômica,  
em que figuram como partes estefany lorrana Lima alves e pbprev. Paraíba  
previdência.  (TJPB;  AC  049.2007.000110-9/001;  Quarta  Câmara  
Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 
21/05/2013; Pág. 13)

EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR  MORTE.  MENOR  SOB  GUARDA.  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/96 (LEI Nº 9.528/97).  EXCLUSÃO DO 
MENOR  SOB  GUARDA  DO  ROL  DOS  DEPENDENTES  DA 
PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA DA NORMA PREVIDENCIÁRIA. 1. Com 
a edição da Lei nº 9.528/97, o menor sob guarda deixou de ter direito ao  
benefício  de  pensão  por  morte  do  segurado,  não  lhe  socorrendo,  
tampouco, a incidência do disposto no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança  
e  do  Adolescente  -  ECA,  ante  a  natureza  específica  da  norma 
previdenciária. Precedentes da e. Terceiro Seção. 2. In casu, tendo ocorrido  
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o  óbito  da  segurada/guardiã  em  8  de  março  de  2001,  já  na  vigência,  
portanto, da Lei nº 9.528/97, a embargada não tem direito à pensão por 
morte  de  sua  avó.  3.  Embargos  de  divergência  providos.  (STJ;  EREsp  
859.277;  Proc.  2007/0018934-6;  PE;  Terceira  Seção;  Relª  Desª  Conv.  
Alderita Ramos de Oliveira; Julg. 12/12/2012; DJE 27/02/2013) 

Por fim, é de bom alvitre ressaltar, que o precedente citado pelo 
recorrente (Recurso em Mandado de Segurança nº 33.620 – MG) como parâmetro para 
reformar o julgado combatido, não é  suficiente para tal pleito. É que conforme pode 
constatar no interior do voto, a progenitora do referido caso detinha a tutela judicial do 
neto, motivo este, que por si só,  afasta o referido precedente.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes . Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(relator), 
juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o  Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
promotor de justiça convocado.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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