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Relatório

 

Recurso especial interposto pelo interessado, MIGUEL ATALIBA DA SILVA (Evento 18 – data da interposição:
25.10.2017), contra os termos do Acórdão nº 4.331/2017, proferido pela Colenda 11ª Junta de Recursos que, por seu
turno, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento. A segurada instituidora, CASTORINA MARIA
DE JESUS, suposta companheira do requerente, faleceu em 25.07.2016.

 

A pensão por morte previdenciária foi requerida em 18.08.2016.

 

O Tribunal a quo consignou que o requerente arrolou lastro probatório insuficiente, destacando que a prova
testemunhal, por si só, não tem o condão de comprovar a união estável e sua provável duração. Por conseguinte, a
unidade julgadora manteve a decisão indeferitória inicial.

 

O recorrente argumenta que as contas de água e energia elétrica apresentam números diferentes, mas apontam o
mesmo endereço. Afirma que os números foram atualizados, o que podem ser comprovado por intermédio de pesquisa
in loco. Informa que o casal conviveu maritalmente por 60 (sessenta) anos e que a separação se deu em virtude do óbito
da companheira. Requer, pois, a reforma da decisão recorrida.

 

O INSS solicitou a realização de pesquisa externa, que teve resultado positivo, confirmando a união estável até a data
do óbito.

 

É O RELATÓRIO.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 27/09/2018 para sessão nº 0564/2018, de 04/10/2018.

Voto

EMENTA:
PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 74 DA LEI Nº 8.213/91 E ARTIGO 105 DO DECRETO Nº
3.048/1999. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO REQUERENTE. UNIÃO ESTÁVEL.
PARA FAZER JUS À PENSÃO POR MORTE, DEVE RESTAR COMPROVADO SE A REQUERENTE É
DEPENDENTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. NO CASO CONCRETO, FICOU EVIDENCIADO QUE A
FALECIDA E O REQUERENTE VIVIAM EM REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL POR MAIS DE 2 (DOIS) ANOS
DO FATO GERADOR, RAZÃO PELA QUAL É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA
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VITALÍCIA, CONFORME DISPOSTO NO ITEM 6 DA ALÍNEA "C" DO INCISO V DO ARTIGO 77 DA LEI Nº
8.213/1991, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.135/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO
SEGURADO

 

Conhece-se do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Passa-se, portanto, à análise do mérito.

 

A decisão proferida pela Colenda 11ª Junta de Recursos deve ser reformada, senão veja-se.

 

Em primeiro lugar, faz-se necessário esclarecer que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte
é a data do óbito do segurado instituidor. Confira-se o teor do enunciado de Súmula nº 340 do Superior Tribunal de
Justiça:

 

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

 

A pensão por morte é o benefício previdenciário garantido pela Constituição Federal, mais precisamente no inciso V do
artigo 201, sendo devido aos dependentes do segurado que vier a falecer. Confira-se o dispositivo constitucional:

 

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

[...]

V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o
disposto no § 2º.”.

 

Tal benefício é disciplinado pela Lei nº 8.213/91 no artigo 74 e seguintes e pelo Regulamento da Previdência Social no
artigo 105 e seguintes. Veja-se o que dispõe o artigo 74 da LBPS:

 

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a
contar da data:

I – do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste; (Redação pela Lei nº 13.183, de 2015)

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III – da decisão judicial, no caso de morte presumida.”.

 

Em adição, a Lei nº 8.213/91 prevê que o (a) companheiro (a) é beneficiário do RGPS na condição de dependente do
segurado. É o que reza o artigo 16 da mencionada lei:

 

“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 ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação pela Lei nº 13.183, de
2015)

II – os pais;

III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave;” (Redação pela Lei nº 13.183, de 2015).

 

A comprovação da dependência deve ser feita com a apresentação de, no mínimo, três documentos. A listagem dessa
documentação está inserida no § 3º do artigo 22 do Regulamento da Previdência Social, verbis:

 

“Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver
direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - para os dependentes preferenciais:

a) cônjuge e filhos - certidões de casamento e de nascimento;
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b) companheira ou companheiro - documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso; e

[...]

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo
três dos seguintes documentos:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - (Revogado)

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio;

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua
beneficiária;

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.”.

 

Devidamente demonstrada a legislação que rege a matéria, passo ao exame do caso concreto que por ora é submetido
à apreciação deste Colendo Conselho.

 

DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE DA SEGURADA INSTITUIDORA. CONFIGURAÇÃO DA
UNIÃO ESTÁVEL

 

Conforme referido anteriormente, para que seja concedida a pensão por morte deve ficar comprovada a qualidade de
dependente do requerente em relação à segurada instituidora.

 

A pesquisa externa realizada no endereço Rua São Jorge nº 53, Bairro São João, São Pedro da Aldeia/RJ teve
resultado positivo. O pesquisador concluiu da seguinte forma: “COMPARECI NO ENDEREÇO ACIMA REFERENCIADO
E CONVERSEI A SRA NILCEIA (LU MODAS) DISSE CONHECER A FAMILIA HÁ 33 ANOS, QUE QUANDO FOI MORAR
NO BAIRROQUE É CHAMADO BAIRRO SÃO JOÃO CHAMAM TAMBÉM DE VILA ÁPIA QUE A SRA. GASTORINA
VIVEU SOB O MESMO TETO DO SR ATALIBA ATÉ A DATA DO FALECIMENTO CONFIRMOU TAMBÉM QUE A RUA
SAO JORGE, 53 É O MESMO DA RUA SÃO JORGE, 09 C CONVERSEI TAMBÉM COM O SR JOSE FRANCISCO DA
SILVA (QUITANDA). CONFIRMOU CONHECER O REQUERENTE HA 40 ANOS MAIS OU MENOS. QUE QUANDO
CHEGOU NO BAIRRO ELES JÁ ESTAVAM, QUE É UMA DAS FAMILIAS MAIS ANTIGA E QUE A SRA. GASTORINA
PERMANECEU SOB O MESMO TETO DO SR ATALIBA ATÉ O FALECIMENTO, CONFIRMOU TAMBÉM OS
ENDEREÇOS FUI ATÉ O ENDEREÇO E CONVERSEI COM ANGÉLICA ESPOSA DO NETO DO SR ATALIBA. ELA
MOSTROU-ME CONTA DE ÁGUA (PROLAGOS) EM NOME DO SR. ATALIBA COM ENDEREÇO RUA SAO JORGE 53-
BAIRRO SÃO JOÃO E CONTA DE LUZ (AMPLAIENEL), ENDEREÇO RUA SÃO JORGE. 09C- VILA ÁPIA EM NOME DA
SRA GASTORINA.” (Evento 20).

 

Destaca-se que a própria normativa interna do INSS reconhece a pesquisa externa como forma de reconhecimento de
direitos, sendo autorizada depois de verificada a impossibilidade de o interessado apresentar os documentos solicitados
pelo INSS ou se restarem dúvidas sobre os documentos apresentados. Confira-se o disposto no artigo 103 da Instrução
Normativa nº 77/2015:
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“Art. 103. Entende-se por pesquisa externa as atividades realizadas junto a beneficiários, empresas, órgãos públicos,
entidades representativas de classe, cartórios, e demais entidades e profissionais credenciados, necessárias para a
atualização do CNIS, o reconhecimento, manutenção e revisão de direitos, bem como para o desempenho das
atividades de serviço social, perícias médicas, habilitação e reabilitação profissional, bem como para o
acompanhamento da execução dos contratos com as instituições financeiras pagadoras de benefícios.

§ 1º A pesquisa externa será realizada por servidor do INSS previamente designado por meio de Portaria.

§ 2º Na pesquisa externa poderão ser colhidos depoimentos e examinados documentos aos quais a lei não assegure
sigilo e que visem sanar as dúvidas do solicitante, conforme disposições em ato específico.

§ 3º No caso de órgão público poderá ser dispensada a pesquisa externa quando, por meio de ofício, restar esclarecido
o que se pretende comprovar.

§ 4º A pesquisa externa somente será autorizada depois de verificada a impossibilidade de o interessado apresentar os
documentos solicitados pelo INSS ou restarem dúvidas nos documentos apresentados.”

 

Além disso, pela análise do despacho proferido pela APS São Pedro da Aldeia (Evento 22) extrai-se a conclusão de que
o próprio ente autárquico considerou a pesquisa externa como elemento probatório satisfatório, de modo que restituiu os
autos sem providenciar o processamento de Justificação Administrativa.

 

Observa-se que, apesar de precária, a documentação juntada pelo requerente aponta que realmente existia uma
convivência marital que perdurou até a data da morte da segurada instituidora.

 

Nesse contexto, observa-se que o requerente comprova mais de 2 (dois) anos de união estável com a segurada
instituidora, conforme exigido pelo item 6 da alínea “c” do inciso V do § 2º do artigo 77 da Lei nº 8.213/1991, com
redação dada pela Lei nº 13.135/2015 para a concessão da pensão por morte previdenciária vitalícia, já que, nascido
em 19.08.1934, o interessado estava com 81 (oitenta e um) anos de idade na data do óbito (25.07.2016).

 

Dessa forma, observa-se que existem nos autos provas de que o interessado e a de cujus viviam como se casados
fossem, na forma da lei civil, manifestando publicamente sua intenção conjugal. Nesse caso, conforme preceitua o § 7º
do artigo 16 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a dependência econômica do
companheiro é presumida.

 

Verificada a ocorrência do falecimento da segurada instituidora, comprovada a dependência econômica do requerente e
a qualidade de segurada da de cujus, presentes estão os requisitos para a concessão da pensão por morte
previdenciária, nos moldes acima aduzidos.

 

Diante do acima exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
INTERESSADO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima aduzida.

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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Decisório

Nº Acórdão: 9203 / 2018

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO RECORRENTE, POR UNANIMIDADE,
de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) THALITA MELCHIOR DE LIMA.

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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