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Decisão 2426/2014
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R ELATO R
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: R EGINA APAR EC IDA DO S SANTO S

ADVO GADO

: SP167433 PATR IC IA SILVEIR A C O LMANETTI

APELADO (A)

: Instituto Nacional do Se guro Social - INSS
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: SP124552 LUIZ TINO C O C ABR AL
: SP000030 HER MES AR R AIS ALENC AR

No. O R IG.

: 05.00.00202-1 1 Vr SAO JO AQ UIM DA BAR R A/SP
DECISÃ O
Trata-se de ação ajuizada e m face do INSS, visando a conce ssão do be ne fício de pe nsão por m orte , nos te rm os
dos arts. 74 e se guinte s da Le i n.º 8.213/91, de sde a data do óbito (25-06-2001).
Agravo re tido do INSS nas fls. 56/58.
A r. se nte nça julgou im proce de nte o pe dido, e m razão da não com provação da de pe ndê ncia e conôm ica da autora
e m re lação ao fale cido à é poca do óbito, de m odo que a re que re nte não pre e nche u os re quisitos ne ce ssários à
conce ssão do be ne fício. C onde nou a parte autora ao pagam e nto de de spe sas proce ssuais, be m com o de
honorários advocatícios fix ados e m R $ 350,00 (tre ze ntos e cinque nta re ais), suspe nde ndo sua e x igibilidade por se r
be ne ficiária da gratuidade proce ssual.
Inconform ada, ape la a parte autora, argum e ntando, e m sínte se , que com provou a qualidade de se gurado do de
cujus junto à Pre vidê ncia Social, be m com o sua de pe ndê ncia e conôm ica e m re lação ao m e sm o, de m odo que faz
jus à conce ssão da pe nsão ple ite ada.
C om contrarrazõe s, subiram os autos a e sta C orte R e gional.
É o relatório.
D E C I D O.
Pre lim inarm e nte , não com porta conhe cim e nto o agravo re tido cuja apre ciação não foi re que rida, conform e pre ce itua
o artigo 523, § 1º, do C ódigo de Proce sso C ivil.
C onform e se de pre e nde da inicial, pre te nde a parte autora a conce ssão do be ne fício de pe nsão por m orte e m
de corrê ncia do óbito do se u irm ão, Ané sio Alcide s dos Santos, ocorrido e m 25-06-2001 (fl. 10).
Para a conce ssão do re fe rido be ne fício pre vide nciário torna-se ne ce ssário o im ple m e nto dos re quisitos le galm e nte
e x igidos, quais se jam , a com provação da qualidade de se gurado do de cujus junto à Pre vidê ncia Social na data do
óbito, be m com o da de pe ndê ncia e conôm ica da re que re nte e m re lação ao fale cido.
Assim , a pe nsão por m orte se rá de vida aos de pe nde nte s do se gurado, apose ntado ou não, que fale ce r (art. 74 da
Le i n.º 8.213/91), conside rando-se de pe nde nte s as pe ssoas constante s do art. 16 da m e sm a le i:
"Art. 16: São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido;
II - os pais; ou
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. (...)."
Ne ce ssário salie ntar que , e m re lação à irm ã, a de pe ndê ncia e conôm ica de ve se r com provada, a te or do § 4º do art.
16 da Le i n.º 8.213/91, re gulam e ntada pe lo De cre to n.º 3.048/99 e poste riorm e nte pe lo De cre to n.º 4.032/01.
No pre se nte caso, ve rifica-se que a re que re nte e o se u irm ão fale cido re sidiam no m e sm o dom icílio, conform e
de m onstram os docum e ntos juntados aos autos, quais se jam , a procuração (fl. 07), a ce rtidão de óbito (fl. 10), e a
corre spondê ncia e nviada à autora pe lo INSS, e m 30-06-1999 (fl. 12).
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O utrossim , a invalide z da re que re nte re stou com provada, um a ve z que a m e sm a é be ne ficiária de apose ntadoria
por invalide z pre vide nciária (NB: 32/112.070.558-1), de sde 27-09-1996, conform e se de pre e nde do docum e nto da
fl. 12.
Ade m ais, as te ste m unhas ouvidas nos autos foram firm e s e pre cisas e m afirm ar que a re que re nte é pe ssoa com
re striçõe s, de vido à sua invalide z para o trabalho e que de pe ndia e conom icam e nte de se u irm ão fale cido, te ndo
e m vista que e ste contribuía para a m anute nção das de spe sas do lar (fls. 66/67).
Ne ste se ntido, há de se obse rvar o disposto nos se guinte s julgados:
"PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 E SEGUINTES DA LEI 8.213/91. QUALIDADE
DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REQUISITOS PRESENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS DE MORA.
1. Não sendo possível precisar se o valor da condenação excede ou não o limite de 60 (sessenta) salários mínimos
estabelecido pelo § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 10.352/2001, legitima-se o reexame
necessário. 2. Presentes os requisitos previstos no artigo 74, caput, da Lei n.º 8.213/91, é devido o benefício de pensão por
morte. 3. A qualidade de segurado da Previdência Social restou comprovada, uma vez que o "de cujus" estava percebendo
benefício previdenciário na ocasião do óbito. 4. Evidenciada a condição de dependente da irmã inválida em relação ao falecido,
por meio de prova testemunhal segura e coerente. 5. Honorários advocatícios mantidos em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. 6. Os juros de mora têm incidência até a
data da expedição do precatório, desde que este seja pago no prazo estabelecido pelo artigo 100 da Constituição Federal (STF;
RE nº 298.616/SP), e são devidos à base de 6% (seis por cento) ao ano, desde a citação até 10/01/2003 (art. 1.062 do
Código Civil de 1916 c.c. o art. 219 do Código de Processo Civil), e à razão de 1% ao mês, a partir de 11/01/2003, nos termos
do artigo 406 do novo Código Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo 1.º, do Código Tributário Nacional. Ressalte-se que
a taxa SELIC não se presta para o arbitramento de juros moratórios, tendo em vista sua natureza, pois nela se computa
também correção monetária. 7. Reexame necessário parcialmente provido. Apelação do INSS improvida."
(AC 200161020106937, JUIZ JEDIAEL GALVÃO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, 08/06/2005)
"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 109, PARÁGRAFO 3º FS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I DA LEI 8.213/91. IRMÃ INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA COMPROVADAS. ART. 16, INCISO III, PAR. 4º DA LEI Nº 8.213/91.AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA
GRATUITA. ISENÇÃO DA AUTARQUIA. 1.O disposto no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal objetiva facilitar o
acesso do cidadão à Justiça, sendo que a expressão "instituição de previdência social e segurado" quer significar "litigante de
pleito de natureza previdenciária".Preliminar rejeitada. 2.A legislação aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito
do segurado. 3.O falecido era detentor da qualidade de segurado, eis que recebia aposentadoria por invalidez. Inteligência do
artigo 15, inciso I da Lei 8.213/91. 4.Satisfeitos os requisitos do artigo 16, inciso III e parágrafo 4º da Lei 8.213/91, quais
sejam invalidez e dependência econômica, a irmã inválida faz jus à pensão por morte. 5.Sendo a autora beneficiária da justiça
gratuita, a autarquia é isenta do pagamento de despesas processuais. 6.Remessa oficial e recurso da autarquia parcialmente
providos."
(AC 200003990682545, JUIZA MARISA SANTOS, TRF3 - SEGUNDA TURMA, 11/02/2003)
"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE
SEGURADO.IRMÃ INCAPACITADA PARA O TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR
TESTEMUNHAS. VALOR DO BENFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO AOS LIMITES DO
PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. I - Sentença proferida sob a égide da Lei nº 9.469/97 está sujeita ao reexame necessário. II - O de
cujus recebia benefício previdenciário à época do óbito, restando comprovada, assim, sua qualidade de segurado. III Considera-se dependente do segurado a irmã inválida (art. 16, III, da Lei nº 8.213/91), comprovando-se essa condição
mediante razoável início de prova documental corroborada por depoimento de testemunhas. IV - O cálculo do valor do
benefício deve observar o disposto no artigo 75 da Lei nº 8.213/91. V - A determinação contida na sentença quanto aos
critérios de revisão é decisão ultra petita, devendo, pois, ser reduzida aos limites postos na inicial. VI - Não havendo
sucumbência recíproca, não há que se falar em divisão do respectivo ônus. VII - Apelação do INSS improvida. Remessa
oficial, tida como interposta, parcialmente provida."
(AC 199903990632549, JUIZA RAQUEL PERRINI, TRF3 - SEGUNDA TURMA, 21/10/2002)
C um pre re ssaltar ainda que , conform e a Súm ula n.º 229 do e x tinto TFR , a de pe ndê ncia e conôm ica não pre cisa se r
e x clusiva para ge rar o dire ito ao be ne fício. Ne ste se ntido, as de cisõe s do ilustre De se m bargador Fe de ral Sé rgio
Nascim e nto, nas Ape laçõe s C íve is n.ºs 0003366-23.2008.4.03.6119/SP e 2004.61.83.004528-0/SP.
C om o início de prova m ate rial da atividade rural e x e rcida pe lo de cujus, a parte autora juntou aos autos a C TPS do
m e sm o, com re gistros de trabalho rural com pre e ndidos e ntre os anos de 1993 e 1996 (fls. 24/28), e a ce rtidão de
óbito, lavrada e m 02-07-2001 (fl. 10), na qual consta a profissão do fale cido com o lavrador, se ndo que o E. STJ já
de cidiu que tal anotação pode se r conside rada com o início de prova m ate rial da atividade e x e rcida nas lide s rurais.
Ade m ais, as te ste m unhas ouvidas no curso da instrução proce ssual, sob o crivo do contraditório, afirm aram que o
de cujus trabalhava e suste ntava a casa à é poca do óbito, conform e se ve rifica dos de poim e ntos das fls. 66 e 67.
R e gistre -se que re sta afastada a e ve ntual ale gação da autarquia no tocante à ne ce ssidade de re colhim e nto de
contribuição pre vide nciária, um a ve z que a le gislação asse gura o dire ito à pe rce pção do be ne fício da pe nsão por
m orte ao se gurado e spe cial (art. 39, I), se ndo e ste qualificado com o o produtor, parce iro, m e e iro e o arre ndatário
rural, que e x e rçam individualm e nte ou e m re gim e de e conom ia fam iliar, conform e e x pre ssam e nte pre visto no
artigo 11, inciso VII, da Le i n.º 8.213/91.
Se ndo assim , a docum e ntação apre se ntada, e m conjunto com a prova te ste m unhal, confirm a que o de cujus foi
e fe tivam e nte trabalhador rural, te ndo laborado ne sta condição até a é poca de se u óbito, re stando com provada,
portanto, a sua qualidade de se gurado junto à Pre vidê ncia Social (art. 11, inciso VII e art. 39 da Le i n.º 8.213/91).
Este te m sido o e nte ndim e nto do E. STJ:
"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR RURAL. PENSÃO POR MORTE. PROVA DA ATIVIDADE RURÍCOLA.
INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA DOCUMENTAL.
A jurisprudência da Egrégia Terceira Seção consolidou o entendimento de que, para fins de obtenção de aposentadoria
previdenciária por idade, assim como pensão por morte, deve ser provada a atividade no campo do trabalhador por meio de,
pelo menos, início razoável de prova documental, sendo suficiente as anotações do registro do casamento civil.
Recurso especial não conhecido."
(STJ, Resp 244352/MG, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ 22-05-2000, pág. 156).
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R e ssalte -se que , por força do art. 26, inciso I, da Le i n.º 8.213/91, o be ne fício de pe nsão por m orte inde pe nde de
carê ncia, bastando a com provação de que o fale cido e ra se gurado da Pre vidê ncia Social na data do óbito, be m
com o a de pe ndê ncia da parte autora e m re lação ao de cujus, para e nse jar a conce ssão do be ne fício.
De starte , pre e nchidos os re quisitos le gais, a re que re nte faz jus à conce ssão da pe nsão ple ite ada.
O te rm o inicial do be ne fício se rá e stabe le cido e m conform idade com a le gislação vige nte na data do óbito. Se ndo
assim , te ndo o de cujus fale cido e m 25-06-2001 (fl. 10), o be ne fício é de vido de sde a data da citação (25-08-2005
fl. 35), um a ve z que não houve o re que rim e nto nas vias adm inistrativas, nos te rm os do art. 74, Le i n.º 8.213/91,
com a re dação dada pe la Le i n.º 9.528/97.
C um pre e sclare ce r que a corre ção m one tária incide sobre as pre staçõe s e m atraso, de sde as re spe ctivas
com pe tê ncias, na form a da le gislação de re gê ncia, obse rvando-se que , a partir de 11.08.2006, de ve se r
conside rado o INPC com o índice de atualização dos dé bitos pre vide nciários, nos te rm os do artigo 31 da Le i n.º
10.741/2003, c.c. o art. 41-A da Le i n.º 8.213/91, com a re dação que lhe foi dada pe la Me dida Provisória n.º 316,
de 11 de agosto de 2006, poste riorm e nte conve rtida na Le i n.º 11.430 de 26.12.2006, não se aplicando no que
tange à corre ção m one tária as disposiçõe s da Le i n.º 11.960/09 (AgR g no R e sp 1285274/C E - R e sp 1270439/PR ).
Em re lação aos juros de m ora, são aplicados os índice s na form a pre vista no Manual de O rie ntação de
Proce dim e ntos para os C álculos na Justiça Fe de ral, se ndo de vidos de sde a citação, de form a global para as
parce las ante riore s a tal ato proce ssual e de form a de cre sce nte para as parce las poste riore s, e incide m até a data
da conta de liquidação que de r orige m ao pre catório ou à re quisição de pe que no valor - R PV (STF - AI-AGR
492.779/DF).
No tocante aos honorários advocatícios, os m e sm os de ve m se r fix ados e m 15% (quinze por ce nto) sobre o total da
conde nação, e x cluídas as parce las vince ndas, conside rando-se as pre staçõe s ve ncidas as com pre e ndidas e ntre o
te rm o inicial do be ne fício e a data de sta de cisão.
Por de rrade iro, e m se tratando de be ne fício de caráte r alim e ntar, de firo, e x ce pcionalm e nte , a ante cipação dos
e fe itos da tute la, de te rm inando que o ré u im plante o be ne fício ora e m que stão, para o que fix o o prazo de 30 dias
da publicação de sta de cisão, inde pe nde nte m e nte do trânsito e m julgado, ficando para a fase da liquidação a
apuração e e x e cução das pre staçõe s de vidas e m atraso, um a ve z que princípios de dire ito com o o e stado de
ne ce ssidade , com o tam bé m o artigo 5º da Le i de Introdução ao C ódigo C ivil, se gundo o qual "na aplicação da lei, o
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", justificam ple nam e nte que o Juiz afaste
form alism os proce ssuais ge né ricos, para faze r cum prir um dos fundam e ntos da R e pública Fe de rativa do Brasil, qual
se ja, a dignidade da pe ssoa hum ana, inscrito no inciso III do artigo 1º da C onstituição Fe de ral, be m com o ate nde r
a dois dos obje tivos fundam e ntais da m e sm a R e pública, que são o de construir um a socie dade livre , justa e
solidária e e rradicar a pobre za e a m arginalização e re duzir as de sigualdade s sociais e re gionais, tal com o pre visto
nos incisos I e III do artigo 3º, da m e sm a C arta Política.
Isto posto, nos te rm os do disposto no §1º-A do artigo 557 do C ódigo de Proce sso C ivil, não conheço do agravo
retido do INSS e dou provimento à apelação da parte autora, para conce de r-lhe o be ne fício de pe nsão por m orte ,
de sde a data da citação (25-08-2005), e sclare ce ndo que a corre ção m one tária incide sobre as pre staçõe s e m
atraso, de sde as re spe ctivas com pe tê ncias, na form a da le gislação de re gê ncia, obse rvando-se que , a partir de
11.08.2006, de ve se r conside rado o INPC com o índice de atualização dos dé bitos pre vide nciários, nos te rm os do
artigo 31 da Le i n.º 10.741/2003, c.c. o art. 41-A da Le i n.º 8.213/91, com a re dação que lhe foi dada pe la Me dida
Provisória n.º 316, de 11 de agosto de 2006, poste riorm e nte conve rtida na Le i n.º 11.430 de 26.12.2006, não se
aplicando no que tange à corre ção m one tária as disposiçõe s da Le i n.º 11.960/09 (AgR g no R e sp 1285274/C E R e sp 1270439/PR ), e que , e m re lação aos juros de m ora, são aplicados os índice s na form a pre vista no Manual de
O rie ntação de Proce dim e ntos para os C álculos na Justiça Fe de ral, se ndo de vidos de sde a citação, de form a global
para as parce las ante riore s a tal ato proce ssual e de form a de cre sce nte para as parce las poste riore s, e incide m até
a data da conta de liquidação que de r orige m ao pre catório ou à re quisição de pe que no valor - R PV (STF - AI-AGR
492.779/DF). Honorários advocatícios fix ados e m 15% (quinze por ce nto) sobre o total da conde nação, e x cluídas as
parce las vince ndas, conside rando-se as pre staçõe s ve ncidas as com pre e ndidas e ntre o te rm o inicial do be ne fício e
a data de sta de cisão. O INSS é ise nto do pagam e nto de custas proce ssuais. Independentemente do trânsito em
julgado, determino seja enviado e-mail ao INSS, instruído com os documentos da dependente REGINA
A PA RECIDA DOS SA NTOS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício
de pensão por morte, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta decisão, com data de início - DIB
em 25-08-2005, e renda mensal inicial - RMI de 01 (um) salário mínimo, com observância, inclusive, das
disposições do art. 461 e §§ 4º e 5º do C. Pr. Civil, sob pena das medidas criminais e administrativas cabíveis, bem
como da incidência de multa diária no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício pleiteado, ficando a
cargo do Instituto a comprovação nos autos do cumprimento da presente obrigação, restando para a fase de
liquidação a apuração e execução das prestações devidas em atraso.
Publique -se . Intim e m -se .
São Paulo, 20 de m arço de 2014.
W ALTER DO AMAR AL
De se m bargador Fe de ral R e lator
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