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PROCESSUAL  CIVIL  E
PREVIDENCIÁRIO  – Mandado  de
segurança – Benefício de pensão por morte
– Filho maior e inválido – Falecimento do
genitor  e  curador  –   Incapacidade total  e
permanente  –  Laudo  pericial  –  Invalidez
preexistente  ao  óbito  do  instituidor  da
pensão  –  Relação  dependência  econômica
entre o segurado e o maior inválido  – Provas
documentais  –  Benefício  cabível  –
Concessão da segurança.

- O entendimento jurisprudencial do STJ é o
de,  em  se  tratando  de  filho  inválido,  a
concessão da  pensão por  morte  depende
apenas da comprovação de que a invalidez
é  anterior  ao  óbito  do  instituidor  do
benefício.
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V I S TO S , relatados  e  discutidos  estes
autos  do  mandado  de  segurança  n°  2003512-75.2014.815.0000,  acima
identificados:

A C O R D AM ,  em  sessão  plenária  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade e em harmonia com
o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, conceder por unanimidade,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl. 86.

R E L A T Ó R I O

JADER  QUEIROGA  DE  SENA
representado  por  seu  curador  CARLOS  JOSÉ  QUEIROGA  DE  SENA
impetrou mandado de segurança em face de  ato supostamente perpetrado
pelo PRESIDENTE DA PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA, aduzindo que a
autarquia previdenciária indeferiu requerimento de concessão de pensão por
morte do seu genitor, sob o fundamento de que sua invalidez ocorreu após
seus 21 (vinte e um) anos de idade.

Narrou,  na  peça  vestibular,  que  sua
incapacidade  surgiu  desde  a  adolescência,  tendo  início  em  1978,  com  a
primeira crise.

Pugnou, por fim, pela concessão da ordem,
no sentido de conceder o  benefício da pensão por  morte e  determinar os
pagamentos  dos  valores  retroativos,  a  partir  da  data  do  requerimento  na
PBPREV, ou, na eventualidade, outra data que se repute devida.

Juntou documentos às fls. 11/46.

Prestadas  as  informações  de  estilo  (fls.
56/64),  a  autoridade  reputada  coatora  sustentou,  preliminarmente,  a
inadequação da via eleita, fundamentando que seria necessária a realização
de  perícia  judicial  para  a  constatação  da  incapacidade  laborativa  do
impetrante.  No  mérito,  defendeu  a  constitucionalidade  da  norma  estadual
impugnada, arrematando que o indeferimento do benefício se deu em estrita
observância ao princípio da legalidade, visto que o impetrante não preencheu
o requisito etário estabelecido na norma. Por fim, requereu a denegação da
segurança. 
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Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 75/83, pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O

Ab initio, verifica-se que a impetrada arguiu,
preliminarmente,  a  inadequação  da  via  eleita,  considerando  necessária  a
realização de uma perícia judicial,  para aferir  a incapacidade laborativa do
impetrante.

A  alegação  da  impetrada  não  merece
acolhimento,  eis  que  a  própria  PBPREV  juntou  documento  (fl.  37/38),
comprovando  a  realização  de  perícia,  que,  por  sua  vez,  atestou  ser  o
impetrante  portador  do  CID10-F20.1  (esquizofrenia  hebefrênica-  alienação
mental),  concluindo, pela sua incapacidade total  e permanente,  documento
este, suficiente para o deslinde da controvérsia.

Assim,  rejeito  a  preliminar  levantada,  e
passo a analisar o mérito.

Em síntese,  aduziu o impetrante que está
interditado judicialmente desde 2006, eis que sofre de comprovados distúrbios
mentais  graves  e  deficiência  visual;  que  em  08/08/2013,  devidamente
representado por seu curador, requereu junto a PBPREV a pensão por morte
para  filho  maior  inválido;  que  o  pedido  fora  indeferido  e  publicado  em
23/102013; que nunca exerceu qualquer atividade laborativa, dependendo de
seu  genitor;  que  sua  incapacidade  surgiu  na  adolescência,  tendo  a  sua
primeira crise em 1978.

Por  tais  argumentos,  pugnou  pela
concessão do benefício da pensão por morte.

Restou  incontroverso  nos  autos  que  José
Queiroga de Melo,  falecido em 18 de fevereiro de 2013,  era segurado da
PBPREV, pai e curador do impetrante, este interditado judicialmente desde
2006 (fls. 24/25). 

É  consabido  que  o  benefício  pleiteado,  a
pensão por  morte  é  benefício  previdenciário  que tem como fundamento o
desamparo  a  que  estão  sujeitos  os  dependentes  do  segurado  diante  do
evento  morte  daquele  que  era  o  provedor  da  família.  A  concessão  do
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benefício  discutido,  quando  se  trata  de  segurado  da  PBPREV,  encontra,
atualmente,  suporte  no  art.  19,  §3º,  III,  a,  da  Lei  7.517/03,  que  assim
preceitua:

“Art.  19  Os  critérios  de  concessão  de  benefício
observarão  as  regras  estabelecidas  na  Constituição
Federal.
§3º A perda da qualidade de dependente ocorre:(..)
III- para o filho, de qualquer condição ao completarem
21 (vinte e um) anos de idade, salvo se inválidos, desde
que a invalidez tenha ocorrido antes:
a) de completarem 21 (vinte e um) anos de idade;”

No caso vertente,   no tocante à invalidez,
ressalto que foi proferida sentença de interdição na 2ª Vara de Família, em
14/03/2006,  declarando  ser  o  autor  incapaz  de  gerir  sua  vida.  Naquela
ocasião, repisa-se, foi-lhe nomeado um curador, seu pai, o Sr. José Queiroga
de Melo, nos termos do art. 1183 do Código de Processo Civil.

Em  laudo  pericial  acostado  às  fls.37/38,
realizado  pela  própria  PBPREV,  constatou-se  que  o  autor  é  portador  de
Esquizofrenia hebefrênica- alienação mental, doença esta, que o incapacita
total  e  permanentemente.  Ainda,  naquele  documento,  assegurou  o  perito,
taxativamente, que há registros de que em 1978 o autor já apresentava a
doença, e que em 16/03/1987 o mesmo se encontrava incapaz.

Infere-se,  portanto,  que  na  data  em  que
ocorreu o óbito do curador e genitor, 18/02/2013, o autor já se encontrava
totalmente  incapacitado  para  o  trabalho,  para  reger  a  sua  pessoa  e
administrar seus bens. Não obstante o impetrante possuir a qualidade de filho
maior inválido à época do óbito de seu genitor, a sua dependência econômica
é presumida.

Mister ressaltar que a invalidez do filho do
segurado, para fins de recebimento de pensão por morte, deve ser aferida no
momento em que surge o direito ao benefício, ou seja, no momento do evento
morte. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINSTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À PENSÃO.
FILHA  MAIOR  E  INVÁLIDA.  INVALIDEZ
PREEXISTENTE  AO  ÓBITO  DO  INSTIUIDOR  DA
PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento jurisprudencial do STJ é o de que,
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em  se  tratando  de  filho  inválido,  a  concessão  da
pensão por morte depende apenas da comprovação de
que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do
benefício. 2. Não se deve perder de vista, na análise de
questão  envolvendo  o  pagamento  de  pensão  a  pessoa
inválida, que o objetivo de tal prestação é a proteção de
quem  apresenta  incapacidade;  neste  caso,  a  pensão
decorre,  ademais,  do  esforço  contributivo  do  seu
instituidor,  e  não  propriamente  de  uma  concessão  ex
gratia.  3.  Agravo  Regimental  da  UNIÃO  FEDRAL
desprovido.  (AgR  no  Ag  1427186/PE,  Rel.  Minstro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  06/9/2012,  DJe  14/09/2012)”.
(destaquei).

E:

“PROCESSUAL  CIVL.  PENSÃO  ESPECIAL.
MILITAR.  FILHO  MAIOR.  INVALIDEZ
PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO
BENEFÍCIO.  REQUISITOS ATENDIDOS.  REVISÃO.
IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N.7/STJ. 1. Defende-se
no recurso especial  que o recorrido  não demonstrou  o
preenchimento  das  condições  de  invalidez  antes  de
alcançar a maioridade ou antes do óbito do instituidor da
pensão,  razão  pela  qual  não  faria  jus  ao  benefício.
Todavia,  o Tribunal de origem adotou entendimento
conforme a jurisprudência desta  Corte Superior no
sentido  de  que,  em se  tratando  de  filho  inválido,  a
concessão  da  pensão  por morte  depende  apenas  da
comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do
instituidor do benefício, o que se verificou no caso em
exame.  Assim,  o  acolhimento  das  alegações  do
recorrente  demandaria  a  revisão  do  conjunto  fático-
probatório  dos  autos,  o  que encontra  óbice na Súmula
n.7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.  (AgR no a
REsp 3521/RS, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/021,  DJe
24/10/2011)”. (negritei).

Ainda:

“DIREITO  ADMINSTRATIVO.  PROCESUAL  CIVL.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FILHO
INVÁLIDO.  DEPNDÊNCIA  ECONÔMICA.
PREVISÃO  LEGAL.  INEXISTÊNCIA.  INVALIDEZ
PREXISTENTE  AO  ÓBITO  DO  INSTIUIDOR  DA
PENSÃO.  PENSÃO.  CABIMENTO.  EXAME  DE
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MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSIBLIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  COREÇÃO
MONETÁRIA.  ÍNDICE.  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.  SÚMULAS  28/STF  E  21/STJ.UROS
MORATÓRIOS.  6%  ANO.  RECURSO  ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.1. Tratando-se
de  filho  inválido,  a  concessão da  pensão por morte
depende apenas da comprovação de que a invalidez é
preexistente  ao  óbito  do  instituidor  do  benefício,
sendo  despicienda  a  demonstração  de  dependência
econômica.  Inteligência  do  art.  217,  II,  da  Lei
8.112/90. 2.  Tendo  a  Corte  de  origem,  com  base  no
conjunto probatório dos autos, firmado a compreensão no
sentido  de  que  restaria  comprovada  a  invalidez  do
recorrido, rever tal entendimento importaria em reexame
da matéria fática, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
A  teor  da  pacífica  e  numerosa  jurisprudência,  para
abertura da via especial, requer-se o prequestionamento
da matéria infraconstitucional. Hipótese em que a Turma
Julgadora não emitiu nenhum juízo de valor acerca do
art.  1º,  §2º,  da  Lei  6.889/81,  restando  ausente  seu
necessário  prequestionamento.  Incidência  das  Súmulas
28/STF e 21/STJ. 4. Nas ações ajuizadas contra Fazenda
Pública após a edição da MP 2.180-35/01, que introduziu
o art. 1º-F à Lei 9.494/97, os juros moratórios devem ser
fixados em 6% ao ano. Precedentes. 5. Recurso especial
conhecido e provido em parte.  (REsp 809208/RS,  Rel.
Ministro  ARNALDO  ESTEVS  LIMA,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  27/03208,  DJe  02/6/2008)”.
(Grifei).

Com efeito, dessume-se que o impetrante
faz  jus ao benefício da pensão por morte, pois restou demonstrada, através
do acervo probatório, que a incapacidade do mesmo é anterior ao óbito do
seu genitor.

Convém  esclarecer  que  o  escopo  do
pagamento do benefício discutido é a proteção da pessoa incapacitada, com
vistas a prover seu próprio sustento. Busca-se, tão somente, o pagamento da
pensão para efetivar a dignidade da pessoa humana, dando condições, de
sobreviver  àqueles  que  perderam  seu  sustentador.  Trata-se  de  proteção
estabelecida no art. 201, inciso I da Constituição Federal de 1.988, que define
ser responsabilidade da Previdência Social, mediante contribuição. 

Ora,  se  a  finalidade  de  tais  benefícios  –
com previsão constitucional – é garantir proteção e subsistência familiar aos
dependentes do segurado quando da morte, de pouca ou nenhuma relevância
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que o surgimento da invalidez caracterizadora da dependência tenha surgido
após os 21 anos do pretenso dependente.

Defender  o  contrário  é  anuir  com  o
desamparo de quem se encontra  inválido,  sem condições de subsistir  por
meios próprios e que, por vezes, tinha no auxílio econômico do segurado a
única fonte financeira para sua manutenção.

Por tais razões,  rejeita-se  a preliminar de
inadequação  da  via  eleita  e,  no  mérito,  concede-se a  segurança  para
determinar  à  autoridade  coatora  que  pague  em  definitivo  o  benefício  da
pensão por morte em favor do impetrante, bem como, efetue o pagamento
das diferenças apuradas desde a data da impetração do  “writ”,  até  a  sua
efetiva implantação.  

Sem  custas  processuais,  bem  como
honorários  advocatícios,  nos  termos  do  art.  25  da  Lei  nº  12.016/2009  c/c
Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  Presidente.
Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  ainda  do  julgamento  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle
Filho, Marcos Cavalcanti  de Albuquerque, José Ferreira Ramos Júnior(Juiz
convocado para substituir a Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira) e Leandro dos Santos. 

Presente  à  sessão,  representando  o
Ministério  Público,  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco  Seráfico  da
Nóbrega, Promotor de Justiça.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala
de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20
de agosto de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
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Juiz de Direito Convocado - Relator

8


	A C Ó R D Ã O
	MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2003512-75.2014.815.0000
	RELATOR : Juiz convocado Aluizio Bezerra Filho substituindo o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

