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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BENEFÍCIO  DE
PENSÃO  POR  MORTE.  INTERESSE  DE
AUTARQUIA  FEDERAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.
108, II C/C OS §§ 3º e 4º DO ART. 109, I, DA CF.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.

-  Na  forma  dos  §§  3º  e  4º  do  art.  109  da  Carta
Magna, admite-se tão somente que o juiz estadual
examine e julgue ações de competência da Justiça
Federal  quando  na  comarca  não  houver  Vara  da
Justiça Federal,  remetendo, contudo,  o recurso ao
Tribunal Regional Federal da sua respectiva região.

-  Súmula  21  do  TJ/PB:  "Compete  ao  Tribunal
Regional  Federal  da  5ª  Região,  por  expressa
disposição constitucional, julgar, em grau de recurso,
as  causas  decididas  pelos  juízes  estaduais  no
exercício  da  competência  federal  da  área  de  sua
jurisdição."

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível

interposta pelo  INSS – Instituto Nacional  do Seguro Social contra Sentença

proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, que

julgou procedente a Ação Declaratória de União Estável c/c pensão por morte

ajuizada por Luzinete Alves da Silva. 



Em suas razões, o Recorrente sustenta a ausência de dependência

econômica, bem como a não comprovação da União Estável da Autora com o instituidor

até o seu óbito, razão pela qual pugna pelo provimento do Recurso. 

Contrarrazões apresentadas, fls. 198/201.

Instada  a  se  pronunciar  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça  opinou  pela

Declinação da competência em favor da Justiça Federal, de maneira especial o TRF da

5.ª Região. 

É o relatório. 

DECIDO

A competência da Justiça Federal está prevista nos arts. 108 e 109 do

Texto Constitucional. 

No art.  109,  estão elencadas as competências dos juízes federais,  ou

seja,  a  competência  da  Justiça  Federal  de  1ª  instância,  já  o  art.  108  define  as

competências  da  Justiça  Federal  de  2.ª  instância,  isto  é,  dos  Tribunais  Regionais

Federais.

In casu, os autos tratam de uma Ação Previdenciária para concessão de

pensão por morte através da qual Luzinete Alves da Silva pleiteando que seja concedida

pensão por morte, em virtude do falecimento do companheiro, Luiz Valentim Gomes, ex-

segurado, oriundo de uma ação de natureza não acidentária. 

A ação foi  ajuizada e julgada pelo  Juízo  de Primeiro  Grau da Justiça

Estadual comum, mais precisamente na Comarca de Catolé do Rocha, consoante o fato

de naquele Município não existir Vara da Justiça Federal, em observância ao art. 109, §

3.º da CF1.

1 Art. 109 (…)
(...)
§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários,
as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja
sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam
também processadas e julgadas pela justiça estadual. 
(...)



Interposto o Apelo, este foi encaminhado para este Egrégio Tribunal de

Justiça Estadual, quando deveria ter sido encaminhado para o Tribunal Regional Federal,

nos moldes do § 4.º do mesmo art. 109, vez que os recurso cabíveis, nesta hipótese,

serão sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro

grau.

No mesmo sentido já decidiu a Desembargadora Maria de Fátima Morais

Bezerra Cavalcanti, nos autos da Apelação Cível n.º 0000375-14.2012.815.0381.

Isto posto,  DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal,

devendo os autos deste Apelo serem encaminhados ao TRF da 5.ª Região.

Intimações necessárias.

Publique-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 20 de março de 2018

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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