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APELAÇÃO.  AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL. SENTENÇA DE CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA
DE INTERESSE DE AGIR ALICERÇADA EM ESCRITURA
PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. INSUBSISTÊNCIA. FALTA
DE  ACEITAÇÃO  DESSE  DOCUMENTO  PARA  FINS
PREVIDENCIÁRIOS. CONDICIONAMENTO DA PENSÃO
POR  MORTE  À  COMPROVAÇÃO  DA  UNIÃO  ESTÁVEL
POR  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  INTERESSE  DE  AGIR.
CONFIGURADO. NULIDADE  EX  OFFICIO.  IMPOSSÍVEL
APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA  CAUSA  MADURA  (ART.
1.013, § 3º, DO CPC). PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

- Segundo artigo 19, § 2º, “a”, da Lei Estadual n. 7.517/2003, a
dependência do companheiro do servidor público segurado,
para  fins  previdenciários,  reporta-se  à  constância  da  união
estável, “mediante comprovação de Ação Declaratória”.

- À luz disso, bem assim do teor de notificação emanado da
autarquia previdenciária em face da autora em processo de
pensão vitalícia, no sentido da abertura de prazo para juntada
de  sentença  declaratória  de  união  estável  transitada  em
julgado,  resta  patente  o  interesse  de  agir  da  promovente,
máxime diante da insuficiência  da escritura pública  para o
que pretende, isto é, à percepção de benefício previdenciário.

- Segundo teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil vigente,  “Incumbe ao relator não conhecer de recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

RELATÓRIO



Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Faustenise
Gouveia contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Areia, Exma. Juíza
de Direito Alessandra Varandas Paiva Madruga de Oliveira Lima, nos autos da ação
de  reconhecimento  e  dissolução  de  união  estável  port  mortem movida pela  ora
recorrente em face de Espólio de Manoel dos Prazeres, apelado.

Na sentença objurgada, a douta magistrada  a quo extinguiu a
ação com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, por considerar ausente o interesse de
agir para o reconhecimento da união estável, tendo em conta a lavratura prévia de
escritura pública de declaração de união estável, verdadeiro documento público.

Irresignada com o provimento a quo, a demandante ofertou suas
razões recursais pugnando pela nulidade do decisum, considerando: o descabimento
da extinção do feito sem julgamento de mérito, tendo em conta o saneamento e a
devida instrução do processo; o salutar reconhecimento da união estável em juízo.

Em seguida, o espólio recorrido apresentou suas contrarrazões,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da
sentença, o que fizera ao rebater as razões ventiladas pela parte ex adversa.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

Ressalte-se, de início, que o exame do recurso resta prejudicado,
em face de manifesta nulidade ocorrida no processo.

A esse respeito, destaque-se que a controvérsia ora devolvida ao
crivo  desta  Egrégia  Corte  transita  em  redor  da  pretensão  da  autora  apelante  à
declaração  de  união  estável  mantida  entre  si  e  o  falecido  Manoel  dos  Prazeres,
especificamente  para  fins  previdenciários,  o  que  passa  a  fazer  com  base,  dentre
outros documentos, em escritura pública de reconhecimento de união estável (fl. 07).

À luz desse substrato, o douto Juízo a quo, reconhecendo a falta
de interesse de agir, por ocasião da desnecessidade de reconhecimento judicial de
união estável já amparada em escritura pública, houvera por bem extinguir o feito
sem resolução de mérito, com base no teor do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É contra esse provimento que se insurge a autora apelante.

Com efeito, bem apreciando o escorço probatório e a conjuntura
subjacente aos autos, emerge, à evidência, a presença,  in casu, da condição da ação



consubstanciada no interesse de agir. Sobretudo porque a necessidade de promoção
da lide busca fundamento na circunstância de a PBPREV condicionar a qualidade
da autora de dependente e beneficiária de pensão por morte, por ocasião de união
estável mantida com segurado falecido, à apresentação de sentença declaratória de
união estável transitada em julgado, nos precisos termos do documento de fl. 161.

Referendando tal ponto, é mandamental destacar que a própria
legislação previdenciária estadual é assente em exigir, em caso de união estável, sua
comprovação em ação declaratória, na linha do art. 19, § 2º, a, da Lei n. 7.517/2003:

Art. 19 - Os critérios de concessão de benefícios observarão as
regras estabelecidas na Constituição Federal.

§ 1° -  A pensão por morte do segurado será devida ao menor
válido até completar a maioridade civil.

§ 2° - São dependentes do segurado:

a)  o  cônjuge  ou  convivente,  companheiro  ou  companheira,
inclusive  do  mesmo  sexo,  na  constância  do  casamento  ou  da
união estável, esta mediante comprovação de Ação Declaratória;

Portanto, a partir do exame do raciocínio acima perfilhado, não
subsiste o fundamento reconhecido na sentença, especificamente pelo fato de a parte
autora lograr êxito em demonstrar, a partir da exordial e da documentação juntada, a
necessidade,  a  adequação  e  a  utilidade  de  sua  pretensão  à  satisfação  do  direito
material que supostamente lhe assiste, qual seja a percepção de declaração essencial à
prova da qualidade de segurada, para fins de gozo de benefício previdenciário.

Sob referido prisma, não assiste outra solução ao feito que não o
reconhecimento da nulidade da sentença, para o fim de, reconhecendo o interesse de
agir da autora, afastar a carência do direito de ação e, consequentemente, ordenar o
regular processamento do feito, o que passo a fazer de ofício, dado o teor cogente da
norma legal, bem assim a sua afetação ao rol de matérias de ordem pública.

Outrossim, resultando a anulação ex officio da sentença primeva,
afigura-se patente a prejudicialidade do recurso apelatório, de modo que, não sendo
o mesmo passível de conhecimento, resta defesa, ademais, a incidência do seu efeito
desobstrutivo inscrito no artigo 1.013, § 3º, do CPC, afeito à teoria da causa madura.

Por fim, frise-se que o artigo 932, inciso III, do novel Código de
Processo Civil, permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Em razão das considerações tecidas acima e com fulcro no teor



do artigo 932, inciso III,  do CPC/2015,  anulo a sentença de ofício,  por ocasião do
afastamento  da  preliminar  de  carência  de  ação,  a  fim  de  que  seja  dado  regular
seguimento ao feito, ao passo em que julgo prejudicado o recurso apelatório.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 01 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


