
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2014161-02.2014.815.0000.
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo  Vital  de Almeida  – Juiz  Convocado para substituir  o  Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE:  IPSEM  –  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Campina
Grande.
ADVOGADO: Diogo Flávio Lyra Batista.
AGRAVADO: Maria do Socorro Nunes de Araújo.
ADVOGADO: Olimpio de Moraes Rocha e Maricelle Ramos de Oliveira.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PENSÃO  POR  MORTE.  UNIÃO
ESTÁVEL.  PRELIMINAR DE  FALTA  DE  INTERESSE  AGIR.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  QUE  CONDICIONOU  A  CONCESSÃO  DA  PENSÃO  POR
MORTE  À  APRESENTAÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  JUDICIAL  DE  UNIÃO
ESTÁVEL.  EXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTAÇÃO  APTA  A  COMPROVAR  A
RELAÇÃO.  DECISÃO  QUE  EQUIVALE  A  NEGATIVA  DE  CONCESSÃO.
CONFIGURAÇÃO  DO  INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO. MÉRITO.
DEMONSTRAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  FILHOS  DA  AGRAVADA  COM  O
SEGURADO, DE COABITAÇÃO E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RELAÇÃO
DE  CONVIVÊNCIA  COM  O  INTUITO  DE  CONSTITUIÇÃO  FAMILIAR.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  À  CONCESSÃO  DA  PENSÃO
PLEITEADA. DESPROVIMENTO.

Comprovada  a  convivência  more  uxorio da  de  cujus  com  o  autor,  impõe-se  o
reconhecimento de seu direito à inscrição como beneficiário da pensão por morte da ex-
segurada  (TJMG -   Ap Cível/Reex Necessário   1.0223.11.009003-0/001,  Relator(a):
Des.(a)  Áurea  Brasil,  5ª  Câmara  Cível,  julgamento  em  26/06/2014,  publicação  da
súmula em 07/07/2014). 

VISTO,  relatado e  discutido o presente Agravo de Instrumento,  processo n.°
2014161-02.2014.815.0000,  em que  figuram como Agravante  IPSEM –  Instituto  de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campina Grande e Agravado Maria
do Socorro Nunes de Araújo.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, seguindo
o voto do Relator, conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento.

VOTO.

O IPSEM – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Campina Grande interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 3ª Vara
da  Fazenda  Pública  daquela  Comarca,  f.  14/15,  prolatada  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação de Fazer em face dele ajuizada por Maria do Socorro Nunes de Araújo, que
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar, de imediato, o pagamento de
pensão em virtude da morte do seu falecido companheiro, ex-servidor público municipal.

Em suas razões recursais, f. 02/12, arguiu a preliminar de ausência de interesse
processual,  ao argumento de que não houve negativa para a concessão do benefício
administrativamente,  mas,  tão somente,  a suspensão do procedimento administrativo
por ausência de prova da união estável entre a Autora e o segurado, razão pela qual foi



determinada a abertura de prazo para que a documentação fosse providenciada.

No mérito, alegou que a Agravada não comprovou a existência de união estável
com o segurado, requisito indispensável para a concessão do benefício previdenciário
pretendido, qual seja, a pensão por morte.

Afirmou  que,  apesar  de  a  Lei  Municipal  n.º  045/2010,  que  dispõe  sobre  a
reestruturação do regime de previdência do Município de Campina Grande, considerar
dependente  do  segurado a  companheira,  no  seu  entender,  a  comprovação  da  união
estável  é  feita  unicamente  mediante  sentença  judicial,  seja  ela  proferida  em  ação
declaratória ou em processo de justificação prévia,  ou ainda por meio das certidões
decorrentes dessa decisão, não lhe competindo o reconhecimento de referida condição.

Requereu  e  teve  indeferido  o  efeito  suspensivo  recursal  e,  posteriormente,  o
acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual para que o processo seja
extinto,  nos  termos  do  art.  267,  VI,  do  CPC,  e,  caso  ultrapassada,  pugnou  pelo
provimento  do  Recurso  para  que  a  Decisão  agravada  seja  reformada e  indeferido  o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Intimada, f. 132, a Agravada não apresentou Contrarrazões, f. 133.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, por entender
suficientemente demonstrada a união estável entre a Agravada e o de cujus, f. 135/138.

É o Relatório. 

A postura do Agravante em condicionar a concessão da pensão por morte à
apresentação  de  uma  declaração  judicial  de  união  estável,  mesmo  existindo
documentação nos autos do processo administrativo apta a demonstrar a  convivência
entre a Agravada e o segurado com o intuito de constituição familiar, equivale a uma
negativa  à  sua  concessão  do  benefício,  estando  configurado  o  interesse  de  agir  da
Autora, ora Agravado, motivo pelo qual rejeito a preliminar de falta de interesse de
agir e passo ao julgamento do mérito recursal. 

O  art.  226,  §3º,1 da  CF,  reconhece  como  entidade  familiar,  para  efeito  de
proteção do Estado, a união estável entre o homem e a mulher, tendo o Código Civil, em
seu  art.  1.7232,  definido  a  união  estável  como  a  convivência  pública,  contínua  e
duradoura,  entre  homem  e  mulher, estabelecida  com  o  objetivo  de  constituição  de
família.

O Juízo esteou-se na documentação apresentada pela Autora, ora Agravada, para
antecipar a tutela requerida, ao fundamento de que restou demonstrada a união estável
entre  ela  e  o  segurado,  entendendo,  na  hipótese,  pela  prescindibilidade  de  ação  de
justificação prévia ou declaratória.

Objetivando  comprovar  a  alegada  união  estável,  a  Agravada  apresentou  as
Certidões  de  Nascimento,  f.  36/39,  relativas  aos  três  filhos  provenientes  da  relação
existente entre eles, assim como o endereço constante na fatura de energia em nome do
segurado, f. 34, que coincide com o por ela fornecido, conforme se infere da Procuração,
f.  32,  restando  demonstrada  a  coabitação,  além de  haver  declarado  que  não  exerce

1Art. 226. […]
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

2Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada
na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.



qualquer atividade profissional, o que, a princípio, indica sua dependência econômica do
segurado.

 Considerando  os  dispositivos  legais  acima  invocados  e  a  documentação
apresentada pela Agravada,  restou demonstrada a convivência entre ela e o segurado
com o intuito de constituição familiar, bem como a dependência econômica, requisitos
suficientes  à  concessão  da  pensão  pleiteada,  conforme  vem decidindo  os  Tribunais
Pátrios3.

Posto isso, conhecido  o Agravo de Instrumento e  rejeitada a  preliminar,
nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

3 EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL  C/C  PENSÃO  POR  MORTE  -  INCLUSÃO  DE  COMPANHEIRO  COMO  BENEFICIÁRIO  -
POSSIBILIDADE  -  DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  PRESUMIDA  -  DESNECESSIDADE  DE  INSCRIÇÃO
PRÉVIA  PARA  OBTENÇÃO  DO  BENEFÍCIO  -  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  -
DIFERENÇAS PRETÉRITAS A CONTAR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. A união estável foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §3º, como entidade familiar,
equiparada ao casamento e digna de proteção estatal.
2. É requisito para a concessão do benefício previdenciário a companheiro de ex-servidora, nos termos do artigo 4º da
Lei Complementar estadual n. 64/2002, a comprovação da convivência em união estável, na forma da lei civil.
3. Comprovada a convivência more uxorio da de cujus com o autor, impõe-se o reconhecimento de seu direito à
inscrição  como  beneficiário  da  pensão  por  morte  da  ex-segurada  (TJMG  -   Ap  Cível/Reex  Necessário
1.0223.11.009003-0/001,  Relator(a):  Des.(a)  Áurea  Brasil  ,  5ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  26/06/2014,
publicação da súmula em 07/07/2014). 


