
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000939-03.2014.815.0161 — 2ª
Vara de Cuité
Relator      : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante   : Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Cuité (IMPSEC)
Advogado : Max Costa Cavalcanti (OAB/PB nº 19.803)
Apelado    : José Joaquim da Silva
Advogados: Werton de Morais Lima (OAB/PB nº 13.108)
Remetente : Juízo de Direito da 2ª Vara de Cuité

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  —
SENTENÇA  ILÍQUIDA  —  CONHECIMENTO  DA
REMESSA — AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR
MORTE — RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST  MORTEM —  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  —
IRRESIGNAÇÃO — UNIÃO PÚBLICA E DURADOURA
— COMPROVAÇÃO  —  PRESSUPOSTOS  ATENDIDOS
—  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  —
DESPROVIMENTO.

— “ Para configuração da união estável é necessário o preenchimento
dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 1723 do Código Civil.
4).  Tendo  havido  relacionamento  afetivo  público,  de  convivência
contínua e duradoura, com vontade das partes de constituir  família,
configura-se  a união estável.”  (TJDF;  Rec  2012.02.1.001450-3;  Ac.
721.202;  Quinta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Luciano  Vasconcelos;
DJDFTE 18/10/2013; Pág. 233)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira  Câmara Cível do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares
e negar provimento à remessa oficial e apelação cível. 

RELATÓRIO
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Trata-se de  remessa oficial e  apelação cível  interposta  pelo
Instituto Municipal  de Previdência  dos Servidores  de Cuité (IMPSEC) contra  a
sentença de fls.  120/123, proferida nos autos  da Ação de Concessão de Pensão por
Morte  movida  por  José  Joaquim  da  Silva, julgando  parcialmente  procedentes  os
pedidos, reconhecendo a existência de união estável entre o autor e Maria Marques de
Sousa, do ano de 1960 a 1979 e de 2004 a 2012, bem como conceder o benefício de
pensão por morte,  assegurando-lhe o pagamento  das parcelas  em atraso,  a  partir  do
ajuizamento  da  ação,  com  juros  e  correção  monetária.  Honorários  advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 125/144), o apelante levantou as
preliminares  de inépcia  da inicial  e  falta  de interesse  de agir.  No mérito,  destaca  a
inexistência de comprovação do vínculo de união estável.

Sem contrarrazões (fls. 157)

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls.  164/166,  opinou  pela  rejeição  da  preliminar  e  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito.

É o Relatório.

VOTO

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  quando  a  sentença  for
ilíquida, deve ser conhecida a remessa. 

Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação  ou  do  direito  controvertido  for  inferior  a  sessenta
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial.

DAS PRELIMINARES

a) Inépcia da Inicial

Sustenta o apelante que no caso concreto não há causa de pedir,
ademais inexiste  comprovação de dependência do apelado com a ex-servidora Maria
Marques de Sousa.

Pois bem.  Conforme fls.  64,  o magistrado a quo,  percebendo
vício em relação à causa de pedir, intimou a parte autora para emendar a inicial.

O autor/apelado, cumprindo a determinação, acostou aos autos
os documentos de fls. 69/73, sendo o promovido/apelante intimado para se manifestar
(fls. 79).
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No caso, não houve a invocação de causa de pedir ou pedidos
distintos  daqueles  fixados  na  inicial,  portanto,  possível  a  referida  emenda  após  a
apresentação da contestação.

Nesse sentido:

AÇÃO  MONITÓRIA  -  CONTRATO  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - AUSÊNCIA DE JUNTADA
DOS EXTRATOS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO DE
TODO O PERÍODO DO CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO
DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA -  AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL  À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO
- INICIAL INEPTA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 283 DO CPC -
EMENDA  DA INICIAL  APÓS  A  CONTESTAÇÃO -
POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS  E  ECONOMIA  PROCESSUAL  -  PRESCRIÇÃO  -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CPC - EXTINÇÃO
DO  FEITO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO. O  contrato  de
abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo do débito, com a
indicação do saldo devedor atualizado, é documento suficiente para
instruir  a ação monitória.  Todavia não tendo a inicial sido instruída
com os extratos e a planilha de evolução de débito de todo o período
contratado,  patente  a inépcia da inicial,  em  razão  da  ausência  de
juntada de documento indispensável à propositura da ação, posto que
inviável a aferição da existência e evolução do débito cobrado pelos
documentos juntados aos autos. Embora o entendimento do colendo
Superior Tribunal  de Justiça seja no sentido de que se  mostra
descabida a emenda da inicial  após a contestação,  em razão do
princípio  da estabilidade  da demanda,  importa  registrar  que  a
própria Corte Superior estabelece exceções, permitindo a emenda
da inicial, mesmo depois de contestado o feito, nos casos em que
esta não implicar em alteração do pedido ou da causa de pedir,
consagrando-se os princípios da instrumentalidade das formas e
da  economia  processual. Tendo  transcorrido  o  prazo  quinquenal
previsto no artigo 206, § 5º, I, do CC/02 entre o dia do vencimento da
última parcela do contrato e o ajuizamento da ação, prescrito o direito
do banco de cobrar a dívida pactuada impondo-se a extinção do feito
com resolução do  mérito,  com fulcro  no  artigo  269,  IV,  do  CPC.
(Apelação Cível nº 3057281-70.2008.8.13.0024 (1), 14ª Câmara Cível
do  TJMG,  Rel.  Valdez  Leite  Machado.  j.  16.03.2017,  Publ.
24.03.2017).  

Ora,  não  há  que  se  falar  “...em  inépcia  da  inicial  quando a
referida peça fornece os elementos imprescindíveis à formação da lide e descreve os
fatos de modo a viabilizar a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo
fundamento  jurídico" (REsp  nº  1.465.271/SP,  rel.  Min.  Humberto  Martins,  j.
28.10.2014).
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O tema referente à alegada ausência de provas de dependência
do apelado com a ex-servidora Maria Marques de Sousa consiste em mérito da ação,
devendo ser analisado em momento oportuno.

Portanto, rejeito a preliminar.

b) Falta de interesse de Agir

Sustenta o apelante que o feito deve ser extinto, pois necessária
a comprovação de prévio requerimento administrativo.

De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE nº 631.240/MG, a concessão dos benefícios previdenciários exige por
parte do interessado a postulação prévia em face da Administração, antes de acionar o
Poder Judiciário. 

Nesse sentido:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO  GERAL.
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  E  INTERESSE
EM AGIR. 1.  A instituição de condições para o regular exercício
do  direito  de  ação  é  compatível  com  o  art.  5º,  XXXV,  da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise.  É  bem  de  ver,  no  entanto,  que  a  exigência  de  prévio
requerimento  não  se  confunde  com  o  exaurimento  das  vias
administrativas.  3.  A  exigência  de  prévio  requerimento
administrativo  não  deve  prevalecer  quando  o  entendimento  da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que
o INSS tem o  dever  legal  de  conceder  a  prestação  mais  vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo
se  depender  da  análise  de  matéria  de  fato  ainda  não  levada  ao
conhecimento  da  Administração  –,  uma  vez  que,  nesses  casos,  a
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da
pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer
uma  fórmula  de  transição  para  lidar  com as  ações  em curso,  nos
termos  a  seguir  expostos.  6.  Quanto  às  ações  ajuizadas  até  a
conclusão  do  presente  julgamento  (03.09.2014),  sem  que  tenha
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que
exigível,  será  observado  o  seguinte:  (i)  caso  a  ação  tenha  sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso  o  INSS  já  tenha  apresentado  contestação  de  mérito,  está
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caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii)
as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas,  observando-se  a  sistemática  a  seguir.  7.  Nas  ações
sobrestadas,  o  autor  será  intimado  a  dar  entrada  no  pedido
administrativo  em  30  dias,  sob  pena  de  extinção  do  processo.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente,  extingue-se  a  ação.  Do contrário,  estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir.  8. Em todos os casos
acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de
entrada  do  requerimento,  para  todos  os  efeitos  legais.  9.  Recurso
extraordinário  a  que  se  dá  parcial  provimento,  reformando-se  o
acórdão  recorrido  para  determinar  a  baixa  dos  autos  ao  juiz  de
primeiro  grau,  o  qual  deverá  intimar  a  autora  –  que  alega  ser
trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo
em  30  dias,  sob  pena  de  extinção.  Comprovada  a  postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as
provas  necessárias  e  profira  decisão  administrativa,  considerando
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para
todos  os  efeitos  legais.  O  resultado  será  comunicado  ao  juiz,  que
apreciará  a  subsistência  ou não do interesse  em agir.  (RE 631240,
Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Importante destacar que a presente ação foi ajuizada antes do
julgamento  do  supramencionado  Recurso  Extraordinário,  tendo  a  parte  promovida
apresentado contestação, logo, desnecessário o requerimento administrativo.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A ação em exame tem como objetivo o reconhecimento  post
mortem de união estável entre o postulante e a Srª. Maria Marques de Sousa (falecida),
bem como a concessão de pensão por morte, já que a mesma era servidora municipal
aposentada.

O  magistrado a  quo,  a  seu  turno,  julgou  parcialmente
procedentes  os  pedidos,  reconhecendo a  existência  de  união  estável  entre  o autor  e
Maria Marques de Sousa, do ano de 1960 a 1979 e de 2004 a 2012, bem como conceder
o benefício de pensão por morte, assegurando-lhe o pagamento das parcelas em atraso, a
partir do ajuizamento da ação, com juros e correção monetária. Honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
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Registre-se,  de início,  que o §3º  do art.  226,  da Constituição
Federal, confere proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar.  No mesmo rumo, o legislador ordinário, com redação apontada no
art.  1.723 do novo Código Civil,  forneceu requisitos para estabelecer os limites  que
permitem atribuir direitos à união de fato, in verbis: 

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

É cediço que, para fins de reconhecimento de união estável faz-
se  necessário  que  a  relação  possua  características  e  requisitos próprios  do
companheirismo,  são eles:  que a união seja pública (no sentido de notoriedade,  não
podendo ser  oculta,  clandestina),  contínua  (sem que haja  interrupções)  e  duradoura,
além do objetivo  dos  companheiros  ou conviventes  de constituírem uma verdadeira
família (animus familiae). 

De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira: 

"O delineamento do conceito de união estável deve ser feito buscando
os elementos caracterizadores de um 'núcleo familiar'. É preciso saber
se daquela relação nasceu uma entidade familiar. Os ingredientes são
aqueles já demarcados principalmente pela jurisprudência e doutrina
na pós-constituição de 1988: durabilidade,  estabilidade,  convivência
sob  o  mesmo  teto,  prole,  relação  de  dependência  econômica.
Entretanto,  se  faltar  um desses  elementos,  não  significa  que  esteja
descaracterizada  a  união estável.  É  o  conjunto  de  determinados
elementos que ajuda a objetivar e a formatar o conceito de família. O
essencial é que se tenha formado com aquela relação afetiva e amorosa
uma  família,  repita-se.  Os  elementos  intrínsecos  e  extrínsecos,
objetivos e subjetivos, em cada caso concreto, são os que nos ajudarão
a  responder  se  ali  está  caracterizada,  ou  não,  uma  união estável."
(Direito de Família e o Novo Código Civil.  Coord. Maria Berenice
Dias, Rodrigo da Cunha Pereira. Belo Horizonte: Del Rey,  2002. p.
209/210).

A  certidão  de  óbito  de  fls.  13  atesta  que  a  falecida  vivia
maritalmente  com  o  apelado,  ademais,  as  certidões  de  nascimento  fls.  19/21
demonstram que o casal teve três filhos, todos já maiores.

Como bem pontuou o magistrado de 1º grau, “...as testemunhas
ouvidas durante a instrução processual (mídia de fl. 117) confirmaram que, antes do
falecimento, Maria Marques de Sousa estava convivendo com o autor, em que pese o
lapso de tempo em que estiveram separados e ele  casou com terceira pessoa. Não
obstante, divorciou-se em março de 2004, conforme certidão de fls. 16/17, passando a
conviver novamente com a segurada, estando com ela até o seu falecimento.” (fls. 122).
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Verifica-se, pois, que os depoimentos testemunhais somados às
demais  provas  documentais  demonstram  a  existência  de  uma  relação  consistente,
pública e duradoura entre o casal, até a data do óbito da Srª Maria Marques de Sousa.

Seguindo essa linha de raciocínio:

CONCESSÃO  DE  GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA  EM  SEDE  DE
APELO.  POSSIBILIDADE.  RECONHECIMENTO  E
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  POST
MORTEM.COMPROVAÇÃO.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS
DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DOS ÔNUS
DA  SUCUMBÊNCIA.  SENTENÇA  REFORMADA. 1)  -  Pode  a
gratuidade  de  justiça  ser  concedida  em segundo  grau  quando  não
houve apreciação do pedido feito em primeiro. 2). Firmando a parte
declaração  de  hipossuficiência,  deve  a  gratuidade  de  justiça  ser
deferida, cabendo a parte contrária, se não concordar, impugnar. 3).
Para  configuração  da união estável é  necessário  o  preenchimento
dos  requisitos  objetivos  e  subjetivos  do artigo  1723  do  Código
Civil.  4).  Tendo  havido  relacionamento  afetivo  público,  de
convivência  contínua  e duradoura,  com  vontade  das  partes  de
constituir família,  configura-se a união estável.  5).  Em razão da
reforma  integral  da  sentença,  invertem-se  os  ônus  da
sucumbência. 6). Nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, nas causas em
que não houver condenação, os honorários do advogado serão fixados
de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, considerados o
grau de zelo profissional, as circunstâncias da lide e a complexidade
da  causa,  bem  como  o  tempo  despendido  para  o  patrocínio.  7).
Recurso conhecido e provido. (TJDF; Rec 2012.02.1.001450-3; Ac.
721.202;  Quinta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Luciano  Vasconcelos;
DJDFTE 18/10/2013; Pág. 233)  

CIVIL,  FAMÍLIA  E  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
UNIÃO  ESTÁVEL.  RECONHECIMENTO  POST  MORTEM.
COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA.  1.  O reconhecimento  da união
estável depende  da comprovação inequívoca  da  existência  de
relacionamento  entre  homem  e  mulher,  em  período  certo,  de
forma duradoura, pública e contínua, nos termos do artigo 1.723
do Código Civil. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados
de  acordo  com  os  critérios  objetivos,  sobretudo  tomando  em
consideração  a  natureza  da  causa  e  o  tempo  de  duração  do
processo.  3.  Recurso  parcialmente  provido. (TJDF;  Rec
2011.05.1.012536-0;  Ac.  669.056;  Terceira Turma Cível;  Rel.  Des.
Mario-Zam Belmiro; DJDFTE 18/04/2013; Pág. 131)  

Ora,  havendo  provas  da  união  estável,  há  de  ser  mantida  a
sentença.

7

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%2020&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_CPCart20
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%201723&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_CCart1723
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%201723&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_CCart1723


Diante  do  exposto,  rejeito  as  preliminares  e  NEGO
PROVIMENTO aos recursos oficial  e apelatório,  mantendo a sentença em todos os
seus termos. 

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento).

                                      É como voto.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo. Sr.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram,  ainda,  a  Exma.  Srª.  Desª.  Maria  das
Graças Morais Guedes e o Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Almeida  (Juiz Convocado
para substituir o Exmo. Sr. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000939-03.2014.815.0161 — 2ª
Vara de Cuité

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Instituto Municipal  de Previdência  dos Servidores  de Cuité (IMPSEC) contra  a
sentença de fls.  120/123, proferida nos autos  da Ação de Concessão de Pensão por
Morte  movida  por  José  Joaquim  da  Silva, julgando  parcialmente  procedentes  os
pedidos, reconhecendo a existência de união estável entre o autor e Maria Marques de
Sousa, do ano de 1960 a 1979 e de 2004 a 2012, bem como conceder o benefício de
pensão por morte,  assegurando-lhe o pagamento  das parcelas  em atraso,  a  partir  do
ajuizamento  da  ação,  com  juros  e  correção  monetária.  Honorários  advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 125/144), o apelante levantou as
preliminares  de inépcia  da inicial  e  falta  de interesse  de agir.  No mérito,  destaca  a
inexistência de comprovação do vínculo de união estável.

Sem contrarrazões (fls. 157)

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls.  164/166,  opinou  pela  rejeição  da  preliminar  e  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito.

É o Relatório.
Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.
                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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