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-  Diante  da  prova  dos  autos,  se  confirma  a
assertiva de que a Apelada e o de cujus mantiveram
relacionamento afetivo com o inafastável objetivo de
constituir  família,  cumpre  manter  a  sentença  que
concluiu pelo reconhecimento da união estável, eis
que  demonstrado  que  o  falecido  e  a  Apelante
estavam separados de fato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o recurso apelatório, nos termos
do voto do Relator e da certidão de fl. 153.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Edilene Severo do

Nascimento Silva contra a sentença prolatada pelo Juiz da 3ª Vara da Comarca

de Catolé do Rocha, que julgou procedente a  Ação de Reconhecimento de

União Estável proposta por Jeruza Olívia Bezerra.
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Em  suma,  a  Apelante  pleiteia  a  reforma  da  decisão  que

reconheceu a união estável entre a Autora e o falecido.

Contrarrazões ofertadas às fls. 104/114.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls.143/145).

É o relatório.

VOTO

A Apelante  insurge-se  contra  a  sentença  que  reconheceu  a

união estável entre a Autora e o falecido Sr. Francisco Ferreira da Silva, no

período de 2002 até 2012, quando do óbito do varão. Afirma a impossibilidade

do reconhecimento da união estável, já que o de cujus sempre foi casado.

Pois bem.

Como sabido,  os requisitos para  o reconhecimento da união

estável, de acordo com o disposto na Lei nº 9.278/96, são: a durabilidade, a

publicidade, a continuidade do relacionamento e o caráter subjetivo, qual seja, o

intuito de constituir família.

Da apreciação detida da prova colacionada aos autos, vê-se

que a sentença não merece reparos. Embora a Apelante alegue que não existiu

união estável  entre o casal pelo fato do falecido ser casado, as provas dos

autos autorizam afirmar que a Sra. Edilene e o falecido estavam separados de

fato havia  vários anos e este  encontrava-se  convivendo com a Sra.  Jeruza

Olivia.

De  fato,  como  alegado  pela  Recorrente,  a  certidão  de

casamento da fl.11 demonstra que o falecido e a Sra. Edilene casaram-se em

31/05/1991 e não houve processo de separação ou de divórcio.
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Contudo, infirmando a tese autoral, primeiramente, insta aludir

que  o  de  cujus  pagava  uma pensão  alimentícia  a  sua  filha,  sendo  o  valor

descontado  do  seu  rendimento  mensal  junto  à  Assembleia  Legislativa

(contracheque fl.59), fato este que contradiz a alegação de que o falecido era

casado com a Apelante, uma vez que se realmente fosse não precisaria arcar

com o pagamento de pensão alimentícia.

Além  disso,  refiro  que  as  demais  provas  demonstram  que

houve efetivo relacionamento com comunhão de vidas entre os conviventes, a

teor  da  prova  testemunhal,  confirmando  a  continuidade  da  relação,  os

comprovantes de pagamento da funerária e de compras de móveis pelo casal,

demonstrando  o  ambiente  familiar  da  residência  das  partes,  bem  como  o

cadastro  da  família  no  sistema  da  Secretaria  de  Saúde  no  Município  e

declaração  do  Hospital  Regional  em  que  o  de  cujus realizou  consultas  e

exames  médicos,  reconhecendo  a  Autora  como  sua  acompanhante  entre

outros documentos.

Desta  forma,  induvidoso  resulta  o  reconhecimento  da  união

estável  havida  entre  a  Demandante  e  o  de  cujus,  já  que  preenchidos  os

requisitos  do  art.  1.723  do  Código  Civil,  quais  sejam:  convivência  pública,

contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir  família e da

publicidade do relacionamento. 

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima,  rejeito  as  preliminares  e,  no  mérito,  DESPROVEJO  o  Recurso

Apelatório, mantendo incólume a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em  exercício.  Participaram  do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).
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Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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