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SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ. 
LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS AO 
PIS. TITULAR PRÉ-MORTA. LEGITIMIDADE DA 
COMPANHEIRA DO SUCESSOR.  
Falecida a titular dos valores depositados no PIS, 
sem deixar dependentes habilitados na 
Previdência Social, nem ascendentes, outros 
descendentes ou testamento conhecido, o 
montante tramite-se integralmente ao filho, único 
sucessor. Vindo este a falecer posteriormente, 
ainda que não tenha pleiteado em vida tais valores, 
está a autorizada a sua companheira a receber a 
importância transmitida, sem necessidade de 
abertura de inventário. O magistrado não precisa 
ficar adstrito aos preceitos da lei e das formas, 
podendo adotar a solução que considera mais 
conveniente e oportuna na atividade que 
desempenha nos procedimentos de jurisdição 
voluntária. Inteligência do art. 1.109, CPC. 
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70018930495 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

J. M. C. 
 

AGRAVANTE 

SUCESSÃO DE J. B. G., representada 
por J. M. C. 
 

AGRAVANTE 

A JUSTIÇA 
 

AGRAVADA 

 

A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento. 

Custas na forma da lei. 
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Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS E DES. 

RICARDO RAUPP RUSCHEL. 

Porto Alegre, 11 de abril de 2007. 

 
 

DES.ª MARIA BERENICE DIAS,  
Presidenta e Relatora. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES.ª MARIA BERENICE DIAS (PRESIDENTA E RELATORA) 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.M. C., 

representando a SUCESSÃO DE J. B. G., contra a decisão da fl. 59, que, 

nos autos do pedido de alvará, indeferiu sua pretensão em obter a liberação 

dos valores referentes ao PIS, depositados em nome da extinta Marilena N. 

G., mãe do seu companheiro falecido J. B. G. 

Alega, em síntese, que a mãe do seu falecido companheiro 

deixou em favor deste os valores depositados relativos ao PIS, e que, em 

decorrência do decesso de J. B.a importância passou a ela, agravante, por 

não haver outro na escala sucessória. Requer o provimento para que seja 

determinada a liberação dos valores (fls. 2-5). Junta documentos (fls. 6-63). 

Recebido o recurso (fl. 65), deu-se vista à Procuradora de 

Justiça, que opina pelo conhecimento e desprovimento (fls. 66-70). 

É o relatório. 

V O T O S  

DES.ª MARIA BERENICE DIAS (PRESIDENTA E RELATORA) 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de ser 

conhecido o recurso. 
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No mérito, merece provimento. 

Após obter a liberação e a transferência, respectivamente, de 

valores depositados em contas bancárias e bens móveis deixados por seu 

falecido companheiro, a ora agravante, nos mesmos autos do pedido de 

alvará, requereu a liberação dos valores referentes ao PIS depositados em 

nome da extinta M. N. G., mãe de seu companheiro falecido.  

Para tanto alegou que aquela morreu solteira, sem deixar 

testamento, sendo o único herdeiro o seu filho (fl. 24), o qual, falecido 

posteriormente, não promoveu em vida o pedido de liberação dos valores 

relativos ao PIS de sua genitora. Como J. B. G. faleceu sem deixar 

ascendentes, ascendentes ou testamento (fl. 07), sendo dele única herdeira 

a sua companheira, ora agravante, com que conviveu em união estável por 

cerca de dez anos (fl. 23), até a data de seu óbito, aquela faria, por 

conseqüência, jus aos valores deixados por M. 

Dos autos se extrai que a agravante é a única herdeira e 

dependente de J. B. G., consoante certidão expedida pela Justiça Federal (fl. 

26). Nessa condição, portanto, possui legitimidade plena – já exercida – para 

postular a liberação dos valores deixados pelo seu falecido companheiro. 

De outro lado, no tocante aos valores referentes ao PIS 

depositados em nome da genitora do de cujus, a rigor, não teria a agravante 

legitimidade para postular a respectiva liberação, porquanto não se encontra 

habilitada como dependente da extinta perante a Previdência Social, nem 

dela é sucessora segundo a lei civil. 

Entretanto, não obstante o disposto nos artigos 1º da Lei nº 

6.858-80 e 1.829 do Código Civil, assiste razão à recorrente.  

É inegável que os valores depositados em nome de M. N. G. 

foram transmitidos, na integralidade, ao companheiro da agravante, por 

ocasião da abertura da sucessão. Daí que tendo a mãe de seu companheiro 

falecido antes deste, sem deixar outros descendentes,  ascendente, cônjuge 



 
 
 
 
 
MBD 

Nº 70018930495 

2007/CÍVEL 
 

   4 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 
 

ou testamento conhecido (fl. 24), restaria à ora recorrente proceder à 

abertura do inventário dos bens deixados pelo companheiro, incluindo os 

valores referentes ao PIS de titularidade da genitora pré-morta daquele, a 

fim de se ver reconhecida como única sucessora para fins de recebimento 

da importância transmitida. 

Todavia, seria excessivo apego ao formalismo exigir da 

recorrente que se submeta à inevitável demora e aos ônus de um processo 

autônomo, o qual terá por finalidade única comprovar (a) a sua qualidade de 

única sucessora de J. B. G. e (b) que este é o único herdeiro de M.N. G., 

quando, já no âmbito do presente procedimento de jurisdição voluntária, é 

possível fazê-lo.  

Não é novidade a dedução de que o magistrado não precisa 

ficar adstrito aos preceitos da lei e das formas, porquanto pode adotar a 

solução que considera mais conveniente e oportuna na atividade que 

desempenha nos procedimentos de jurisdição voluntária, a teor do 

permissivo contido no art. 1.109 do Código de Processo Civil, in verbis: 

O juiz decidirá o pedido no prazo de dez (10) dias; não 
é, porém, obrigado a observar critério de legalidade 
estrita, podendo adotar em cada caso a solução que 
reputar mais conveniente ou oportuna. 

 

Ao depois, o deferimento da pretensão da recorrente vem ao 

encontro da economia processual.  

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso. 

 

 
DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - De acordo. 

DES. RICARDO RAUPP RUSCHEL - De acordo. 
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DES.ª MARIA BERENICE DIAS - Presidente - Agravo de Instrumento nº 

70018930495, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: JUCELANA LURDES PEREIRA DOS SANTOS 


