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APELAÇÃO  CÍVEL.  RESTABELECIMENTO  DE 
SOCIEDADE  CONJUGAL.  MORTE  DE  UM  DOS 
CÔNJUGES  APÓS  A  FORMULAÇÃO  DO  PLEITO. 
EXTINÇÃO  DO  FEITO  DECRETADA  INDEVIDAMENTE. 
PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DA VAROA. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA.  REQUERIMENTO DE JULGAMENTO 
POR ESTA CORTE. QUESTÃO DE FATO EXISTENTE NOS 
AUTOS.  NECESSIDADE  DE  ESCLARECIMENTO. 
PROVIMENTO PARCIAL DA SÚPLICA. 

-  “O  restabelecimento  da  sociedade  conjugal,  quando  
ocorrida  uma separação judicial  ainda não  convertida  em  
divórcio, é medida lídima e possível, prevista no art. 46 da  
Lei nº 6.515/77 e no art. 1.577 do CC. (...). Embora o direito  
pleiteado  seja  personalíssimo,  a  morte  de  um  dos  
requerentes não é motivo suficiente para extinguir  a ação  
em razão do cumprimento dos requisitos necessários e da  
natureza  declaratória  da  ação.  (...).  Quando  a  causa  
subsiste  para  um  dos  litisconsortes  e  houver  o  
preenchimento dos requisitos necessários para a declaração  
do almejado pelas partes, o pedido é juridicamente possível. 
(TJMT; APL 117516/2011; Rondonópolis; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 
Dirceu dos Santos; Julg. 18/04/2012; DJMT 04/05/2012; Pág. 88).

AÇÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DE  SOCIEDADE 
CONJUGAL.  MORTE  DO  VARÃO  NO  CURSO  DO 
PROCESSO. EXTINÇÃO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. A 
morte de um dos ex-cônjuges no curso do processo que  
visa o restabelecimento da sociedade conjugal,  não é  
causa  de  extinção  do  pedido,  sobremodo  quando  a  
inicial  vem  expressada  de  forma  clara  e  resoluta  o  
desejo  de  reconciliação  e  restabelecimento  do  
casamento,  sendo,  inclusive,  firmada  pelo  falecido. 
RECURSO PROVIDO. (TJRS; AC 70021493424; Porto Alegre;



Apelação Cível nº 0099999-66.1998.815.2001

Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Claudir  Fidelis  Faccenda;  Julg. 
24/01/2008; DOERS 01/02/2008; Pág. 35).

- Existindo questão fática a ser dirimida nos autos, deve o 
processo  retornar  à  instância  de  origem para  seu  regular 
prosseguimento e julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por  Maria Paes Barreto de Amorim, 

contra  sentença  de  fls.  60,  que  extinguiu,  sem  julgamento  do  mérito  o  Pedido  de 

Restabelecimento de Sociedade Conjugal por ela proposta, juntamente com Luís Sales 
de Amorim.

Na  decisão  guerreada,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  concluiu  que  o 

falecimento  do  cônjuge  varão  impossibilitou  a  averiguação  de  sua  real  vontade  no 

refazimento do vínculo conjugal.

Em suas razões recursais (fls. 71/83), sustenta a recorrente que a vontade 

do varão restou demonstrada nos autos, uma vez que o casal apresentou postulação pela 

reconstituição do vínculo marital, com assinatura de procurações individuais em nome da 

causídica  que  os  patrocina,  além  de  que  constam  documentos  que  demonstram  a 

convivência em comum do casal.

Com  base  no  exposto,  pugna  pelo  provimento  da  súplica,  com  o 

consequente requerimento de julgamento do pedido formulado na instância originária.

Parecer pelo acolhimento da irresignação (fls. 101/103).

É o breve relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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V O T O

Intenta  a  recorrente  o  prosseguimento  do  presente  pedido  de 

restabelecimento de sociedade conjugal, extinto na instância inferior em razão da morte  

do cônjuge varão.

Primeiramente esclareço que o procedimento em questão se mostra viável, 

nos termos preconizados pelo artigo 46, caput, da Lei 6.515/77, que esclarece:

Art 46 - Seja qual for a causa da separação judicial,  e o modo 
como esta se faça, é permitido aos cônjuges restabelecer a todo o  
tempo a sociedade conjugal, nos termos sem que fora constituída,  
contanto que o façam mediante requerimento nos autos da ação 
de separação. 

Da leitura dos autos, dessume-se que a recorrente, Maria Paes, e o Sr. Luiz 

Sales de Amorim foram casados por 34 (trinta e quatro) anos, entre 1954 (certidão de 

casamento  às  fls.  7)  e  1988,  quando se  separarem judicialmente  (vide  homologação 

judicial às fls. 30).

Posteriormente, em agosto de 2013, aportou na Vara de origem pedido de 

reconstituição do vínculo matrimonial (fls. 40/44), tendo o varão falecido logo depois, em 

18/09/2013 (certidão de fls. 56).

Com  relação  ao  tema,  tenho  que,  inobstante  um  dos  interessados  ter 

perdido a vida, na presente hipótese há elementos que demonstram a exteriorização da 

vontade do Sr. Luiz em reconstituir o liame que possuía com a recorrente, a exemplo da 

própria petição de restabelecimento (fls. 40/44) e a procuração assinada de próprio punho 

nomeando advogada para postular em seu nome (fls. 45).

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SOCIEDADE CONJUGAL.  
MORTE DO VARÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO.  
DECISÃO DESCONSTITUÍDA. A morte de um dos ex-cônjuges  
no  curso  do  processo  que  visa  o  restabelecimento  da 
sociedade  conjugal,  não  é  causa  de  extinção  do  pedido,  
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sobremodo quando a inicial vem expressada de forma clara e  
resoluta  o  desejo  de  reconciliação  e  restabelecimento  do 
casamento,  sendo,  inclusive,  firmada  pelo  falecido. 
RECURSO  PROVIDO.  (TJRS;  AC  70021493424;  Porto  Alegre; 
Oitava Câmara Cível;  Rel.  Des.  Claudir  Fidelis  Faccenda;  Julg. 
24/01/2008; DOERS 01/02/2008; Pág. 35).

Demais disso, não pode ser desconsiderado o interesse da apelante em ver 

reconstituída a sua situação jurídica, situação que  ampara a pretensão ora analisada, 

segundo orientam os precedentes a seguir:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESTABELECIMENTO  DE  SOCIEDADE 
CONJUGAL. ART. 1.577 DO CC E ART. 46 DA LEI Nº 6.515/77-  
MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  DE  BENS.  POSSIBILIDADE.  
NECESSIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  PEDIDO 
MOTIVADO DE AMBOS OS CÔNJUGES. MORTE DE UM DOS  
REQUERENTES - MANUTENÇÃO DA AÇÃO - CUMPRIMENTO 
DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS.  NATUREZA 
DECLARATÓRIA.  DIREITO  DE  TERCEIROS  RESGUARDADO.  
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTIGOS 1.535  E  1.540 
DO  CC.  PEDIDO  JURIDICAMENTE  POSSÍVEL.  SENTENÇA 
CASSADA.  ACORDO  HOMOLOGADO.  RESTABELECIMENTO 
DECLARADO.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  O 
restabelecimento  da  sociedade  conjugal,  quando  ocorrida 
uma separação judicial ainda não convertida em divórcio, é  
medida lídima e possível, prevista no art. 46 da Lei nº 6.515/77  
e no art. 1.577 do CC. A alteração do regime de bens contraído  
quando do casamento, durante a constância da relação conjugal é  
autorizada pelo art. 1.639, § 2º, do CC, desde que não prejudique 
direito  de  terceiros.  Esta  modificação  de  regime,  por  óbvio,  
também  pode  ocorrer  no  momento  do  restabelecimento  da 
sociedade  conjugal,  se  assim  for  requerido  judicialmente  e  de  
forma  motivada  pelos  pleiteantes.  Embora  o  direito  pleiteado 
seja personalíssimo, a morte de um dos requerentes não é  
motivo  suficiente  para  extinguir  a  ação  em  razão  do 
cumprimento  dos  requisitos  necessários  e  da  natureza 
declaratória da ação. É possível o julgamento por analogia aos 
artigos  1.535  e  1.540,  do  Código  Civil,  que  possibilitam  o  
casamento de uma pessoa que se manifestou por ele, mas não  
conseguiu  realizá-lo  em  tempo  hábil,  vindo  a  falecer  antes  de  
efetivada a sua vontade. Quando a causa subsiste para um dos  
litisconsortes  e  houver  o  preenchimento  dos  requisitos 
necessários para a declaração do almejado pelas partes,  o  
pedido  é  juridicamente  possível. (TJMT;  APL  117516/2011; 
Rondonópolis; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; 
Julg. 18/04/2012; DJMT 04/05/2012; Pág. 88).
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APELAÇÃO  CÍVEL.  PEDIDO  DE  RESTABELECIMENTO  DA 
SOCIEDADE  CONJUGAL.  FALECIMENTO  DE  UMA  DAS 
PARTES  APÓS  A  FORMULAÇÃO  DO  PLEITO.  PEDIDO 
JURIDICAMENTE POSSÍVEL. Tendo em vista que o pedido de  
declaração  de  restabelecimento  da  sociedade  conjugal  foi  
realizado antes  do falecimento  de  uma das  partes,  não há  
falar  em  impossibilidade  jurídica  do  pedido. Apelação  cível  
provida.  Sentença  desconstituída.  (TJRS;  AC  319025-
67.2010.8.21.7000; General Câmara; Sétima Câmara Cível; Rel.  
Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 08/06/2011; DJERS 20/06/2011).

DIREITO DE FAMÍLIA.  RESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE 
CONJUGAL.  FALECIMENTO  DO  CONJUGE  VARÃO  APÓS  O 
PEDIDO.  REMANESCE  O  INTERESSE  PROCESSUAL  DA 
OUTRA PARTE NO JULGAMENTO DA DEMANDA. 1. Restando  
satisfeitos os requisitos do artigo 1.577 do Código Civil,  não há  
razão para negativa do pedido inicial.  2. A superveniente morte 
do varão não impede o julgamento de mérito do pedido. 3.  
Recurso  conhecido  e  provido. Unânime.  (TJDF;  AC 
2005.01.1.095769-8; Ac. 276353; Quarta Turma Cível; Relª Desª 
Leila Arlanch; DJU 10/07/2007; Pág. 121).

Com base  no  exposto,  merece  acolhimento  a  pretensão  recursal,  sendo 

vedada a análise do restabelecimento diretamente em segunda instância, uma vez que 

constam nos autos a petição e documentos de fls. 53/57, em que a Sra. Rosina Cerbina 

Grisi Pessoa alega e traz elementos no sentido de que convivia em comunhão estável 

com o falecido, situação que pode impedir o deferimento do pedido de restabelecimento 

em questão.

Dessa forma, devem os autos retornarem à instância originária, de modo a 

esclarecer a matéria de fato ora mencionada.

Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O APELO, para desconstituir a 

sentença guerreada, devendo o processo retornar ao Juízo de Origem para seu regular 

prosseguimento, nos termos ora propostos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a Exmª. Srª Drª Vanda 
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Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição ao Exmo. Des. Leandro dos Santos) 
e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão o Procurador de Justiça Amadeus Lopes Ferreira. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 12 de agosto de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/12 (R)
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