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RELATORA : Juíza Convocada – VANDA ELIZABETH MARINHO
APELANTE : IPSEM – Instituto de Previdência dos Servidores       

 Públicos  Municipais  de Campina Grande,  rep.  por  seu  
  Procurador.

PROCURADOR : Diogo Flávio Lyra Batista
APELADO : Joel Ferreira dos Santos
ADVOGADO : Pedro Teotonio dos Santos e Charles Pereira Dinoa
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
JUIZ : Fabrício Meira Mâcedo

APELAÇÃO  CÍVEL.   PRAZO  RECURSAL. 
INTERPOSIÇÃO  EXTEMPORÂNEA. 
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE 
RECURSAL  NÃO  PREENCHIDO.  NÃO 
CONHECIMENTO.

- Verificando-se que a Apelação foi interposta após 
findo o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, 
nos termos do artigo 508 c/c o artigo 188, ambos do 
CPC, é manifesta a sua intempestividade, a ensejar 
o não conhecimento do recurso.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO 
DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  PROVA  DA 
RELAÇÃO  MATRIMONIAL  POR  MEIO  de 
CERTIDÃO DE CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE 
PROVA QUANTO A SEPARAÇÃO. MANUTENÇÃO 
DA  SENTENÇA.   DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO

- “A certidão de casamento é o documento hábil  a 
comprovar  a  existência  de  matrimônio  entre  os 
consortes, ofertando presunção de convivência juris 
tantum  entre  os  cônjuges.  Segundo  a  Lei  n° 
8.213/91,  os cônjuges são dependentes  legais um 
do outro, portanto, beneficiários da pensão por morte 
do  consorte  falecido,  sendo  a  dependência 
econômica presumida.”
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Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível,  por 
unanimidade,  NÃO  CONHECER a  Apelação  e  DESPROVER  a  Remessa 
Necessária, nos termos do voto da Relatora e da certidçao de julgmento de fl.  
123.

  

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível 

interposta  pelo  Instituto  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Campina 

Grande - IPSEM contra a sentença (fls. 88/90), proferida pelo Juiz de Direito da 

2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  daquela  edilidade,  nos  autos  da  Ação  de 

Concessão de Pensão por Morte promovida por Joel Ferreira dos Santos, que 

julgou procedente o pedido.

O Apelante alega,  em suma,  a inexistência de comprovação 

efetiva do matrimônio e o requerimento de pensão vitalícia 03 (três) anos após 

o falecimento, para justificar a não  concessão do benefício. Por fim, pede a 

provimento do Apelo com a consequente reforma da sentença.

Nas  contrarrazões  de  fls.  102/108,  o  Apelado,  entre  outras 

alegações,  sustentou a intempestividade da Apelação.

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  113/119,  opinou  pelo  não 

conhecimento da Apelação, por força da intempestividade e, no mérito, pelo 

desprovimento da Recurso. 

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente,  pontuo  que  as  controvérsias  veiculadas,  nesta 

Demanda,  foram devolvidas a  esta  instância  recursal  por  meio  do Recurso 

Voluntário  e  da  Remessa  Necessária,  autorizando a  este  Órgão recursal  a 

analisá-las de forma mais ampla.

  

2



Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0003253-86.2011.815.0011

Pois bem.

Quanto  a  Apelação,  sem  delongas,  tenho  que  essa  é 

intempestiva.

A sentença foi  disponibilizada,  por  meio de nota de foro,  no 

Diário da Justiça Eletrônico do dia 26.02.2013 (terça-feira),  considerando-se 

publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 27.02.2013 (quarta-feira).

Assim, o primeiro dia do prazo recursal de 30 (trinta) dias, para 

interposição da Apelação, forte no artigo 508 c/c o artigo 188, ambos do CPC, 

foi 28.02.2013 (sexta-feira), findando a 28.03.2013 (quinta-feira).

Protocolado o recurso, apenas, no dia 10.05.2013 (fl. 93), não 

havendo motivo que prorrogue o prazo,  tem-se que a Apelação foi interposta 

após findo o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, nos termos dos 

artigos já mencionados. Logo, verificando-se aquela hipótese, é manifesta a 

sua intempestividade, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Nesse  sentido,  vejamos  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  da 

Paraíba:

PROCESSUAL  CIVIL  Apelação  Cível  Prazo  recursal 
Contagem em dobro Fazenda Pública Art.  188 do CPC 
Inobservância  Interposição  a  destempo  Juízo  de 
admissibilidade  negativo  Intempestividade  Dormientibus 
non  succurrit  jus  Aplicação  do  art.  557  do  CPC 
Seguimento  negado.  A  interposição  do  recurso  de 
apelação  além  do  interstício  recursal  impede  o  seu 
conhecimento,  à  falta  do  pressuposto  legal  da 
tempestividade. Prescreve o art. 188 do CPC que o prazo 
para recorrer será contado em dobro quando a parte for a 
Fazenda Pública ou o Ministério Público. Nos moldes do 
que  dispõe  o  art.  557  do  CPC,  nega-se seguimento  a 
recurso  manifestamente  inadmissível,  assim  entendido 
aquele interposto fora do prazo recursal estabelecido pela 
lei. TJPB - Acórdão do processo nº 20020050510227001 - 
Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  DES.  MARCOS 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - j. Em 15/07/2008

É bom destacar que é  plenamente possível que seja refeita a 
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análise dos pressupostos de admissibilidade recursais pelo Juízo ad quem, em 

atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda efetivando sua função 

de preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual.

Assim,  à  luz do exposto, ante a flagrante intempestividade do 

recurso, não há de ser conhecida a  Apelação.

No que tange a Remessa Necessária tenho que a sentença 

não merece ser reformada.

É  tanto  que,  mantenho,  como  razão  de  decidir,  a  própria 

fundamentação da sentença, como segue:

“Em  que  pese  o  requerimento  de  produção  de  prova 
testemunhal,  formulado  pela  parte  promovente,  o  caso 
comporta o julgamento antecipado da lide.

É que, de acordo com o que se extrai da redação do art. 
333,  e  seus  incisos,  do  Código  de  Processo  Civil, 
incumbe  ao  autor  o  ônus  da  prova  quanto  ao  fato 
constitutivo  do  seu  direito,  enquanto  que  à  parte 
promovida,  cabe  provar  eventual  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Consoante se vê através do exame dos autos, o autor se 
desincumbiu  do  ônus  de  comprovar  os  fatos  em  que 
estriba o seu pedido, precisamente o seu casamento com 
a  instituidora  do  benefício,  a  Sra.  RITA  DE  CÁSSIA 
ALVES,  demonstrado por meio da certidão de registro de 
casamento constante na fl. 09.

Comprovou, ainda, o vínculo da sua falecida esposa com 
o Município  de Campina Grande,  o  que lhe  conferia  a 
condição  de  segurada  do  Instituto  de  Previdência  dos 
Servidores Municipais de Campina Grande – IPSEM.

É  bem  verdade  que  o  benefício  se  mostra  indevido, 
quando há comprovação de separação de fato do casal, 
haja  vista  a  inexistência  de  qualquer  dependência 
econômica entre ambos, consoante se verifica através da 
redação do artigo 23 da Lei Complementar Municipal n.º 
12/2003

Contudo a separação de fato não deve ser alvo de meras 
ilações,  cabendo  à  parte  interessada  a  sua  efetiva 
comprovação em Juízo.
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É que  a  certidão  de  registro  de  casamento  implica  na 
presunção do efetivo convívio do casal, somente devendo 
sucumbir diante de prova em contrário.

Nesse sentido o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, adiante transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
IMPROCEDÊNCIA  CONCESSÃO  DE  PENSÃO  POR 
MORTE  DIREITO  PREVIDENCIÁRIO  CASAMENTO 
ENTRE 0 REQUERENTE DA PENSÃO E 0 DE CUJUS 
EXISTÊNCIA  CERTIFICADA  POR  DOCUMENTO 
PÚBLICO  DEPENDÊNCI  A ECONÔMICA PRESUMIDA 
SEPARAÇÃO  DE  FATO  PROVA TESTEMUNHAL NÃO 
CONTUNDENTE  INEXISTÊNCIA  DE  OUTROS 
DEPENDENTES HABILITADOS AO RECEBIMENTO DA 
PENSÃO  PREVALÊNCIA  DA  PRESUNÇÃO  DE 
CONVIVÊNCIA  ENTRE  OS  CONSORTES 
PROVIMENTO. Apesar do direito sucessório ter reflexos 
na pensão por morte, entendo que esta é tema de direito 
previdenciário, razão por que a legislação prevalente para 
sua disciplina é a previdenciária e não o direito civil.  A 
certidão de casamento é o documento hábil a comprovar 
a existência de matrimônio entre os consortes, ofertando 
presunção de convivência juris tantum entre os cônjuges. 
Segundo a Lei n° 8.213/91, os cônjuges são dependentes 
legais um do outro, portanto, beneficiários da pensão por 
morte  do  consorte  falecido,  sendo  a  dependência 
econômica  presumida.  -  In  casu,  a  prova  testemunhal 
produzida  não  é  suficiente  para  elidir  a  presunçao  de 
convivência entre os cônjuges, ofertada pelo casamento. 
TJPB -  Acórdão do processo nº  07620100000231001 - 
Órgão  (3  CAMARA CIVEL)  -  Relator  Márcio  Murilo  da 
Cunha Ramos - j. Em 14/07/2011.

Assim, não se verifica qualquer prova na documentação 
apresentada  pela  parte  promovida,  hábil  a  ilidir  a 
presunção  de  convivência  do  casal,  que  decorre  do 
matrimônio comprovado por meio de certidão de fl. 09.

A  parte  promovida  também  não  especificou  qualquer 
prova  a  produzir,  motivo  pelo  qual  vieram  os  autos 
conclusos,  possibilitando  o  julgamento  antecipado  da 
lide.”

Diante  do  exposto,  NÃO  CONHEÇO a  Apelação  Cível  e 

DESPROVEJO  a Remessa Necessária,  mantendo a sentença em todos os 

termos.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
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convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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